






রাষ্ট্রীয় জীবনচারতমালা 

সত্যেন্্রনাধ বোস 





মত্যেন্ত্রনাখ বোস 

শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় 
ও 

এখাক্ষী চট্টোপাধ্যায় 

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইত্ডিয়া, নয়াদিন্ি 



1978 (শকাব্দ 1900) 

মূল 9 শা্তময় চ্যাটাজ ও এণাক্ষণী চ্যাটার্জঁ 

বাংলা অনুবাদ €9 ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া 

২5. 5.09 

987%0৭া)ঞবঞ7 8095 (79672217) 

ডাইরেক্টর, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, 4&-৮ গ্রীণ পাক নয়া 
'দাল্ল-110016 কর্তৃক প্রকাশিত এবং সরাঁজং্দ্র দাস কর্তৃক 
জেনারেল প্র্টার্স ফ্যান্ড পারিশার্স প্রাঃ [লামটেড, 119 লেনিন 
সরণি, কলকাতা-700 019 থেকে মূদ্রিত। 



ভূমিকা 

যে কারণেই হোক, ভারতীয় বিজ্ঞানের এক উচ্চ মণ্টে অধ্যাপক 
বোসের আসন নাঁদন্ট হয়ে গিয়েছে, অথচ বহু লোকেই তাঁর 
প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে অস্বীকার করেছেন। কেবল বৃথা গল্পে 
তিনি মনীষার অপচয় করেছেন তাঁর সম্বন্ধে এই জাতীয় অপবাদ 
থেকেই গেছে। জাবনীকারের কর্তব্য এরকম ভাবমূর্তি গঠিত হবার 
যযত্তসঙ্গত কোন কারণ আছে কিনা তার অনুসন্ধান। যশ ও অপযশ 
এই দুইয়ের মাঝখানে এক কিংবদল্তীর নায়কে পারণত হয়েছেন 
সত্্দ্রনাথ, আসল মানুষটি কন্তু তার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছেন। 
অবশ্য তানি আমাদের বড় কাছাকাছি সময়ের মানুষ। ইতিহাসের 
পরিপ্রোক্ষতে সে দূরত্বটা খুবই অঙ্প। তবু আমরা পাঁরবর্তন- 
শীল কালের পটভূমিকায় তাঁকে যতটা সম্ভব দেখাবার চেষ্টা করেছি। 
সে সময়ে ভারতে দ্রুত পদক্ষেপে বিজ্ঞানের প্রসারণ ঘটেছে, এবং 
অনিবার্ধভাবেই অন্য অনেকে সেই দশ্যপটে এসে পড়েছেন। আমরা 
জান, এ প্রচেম্টী কত কঠিন, কারণ বোসের চাঁরত্র খুব সহজবোধ্য 
ছিল না। তাঁর জীবনীর সমস্ত উপাদান সংগ্রহ ও ঝাড়া-বাছা করা. 
বহু সময়, শ্রম ও গবেষণা সাপেক্ষ। তাছাড়া তাঁর কোন রেকর্ড, 
চিঠি বা ডায়েরী রাখার অভ্যাস না থাকায় এই চেষ্টা কঠিনতর আকার 
নিয়েছে। এই কারণেই অনেক তথ্যের সত্যতা যাচাই করা যায় নি। 
এই বই লেখার সময় এতজন স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে এগিয়ে 

এসেছেন যে তাঁদের সকলের নাম করে ধন্যবাদ দেওয়া অসম্ভব । তবে 



৮ ভমকা 

আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ শ্রীমতী উষাবতী বোস, সত্যেন্তনাথের 

ভাঁগনেয় শ্রীভন্তপ্রসাদ মিত্র এবং বোস পরিবারের অন্যান্য লোকেদের 
কাছে। তাঁর বাল্যবন্ধ; শ্রী্গারজাপাতি ভট্টাচার্য, বোস ইনস্টিটিউটের 
অধ্যাপক তাঁরণী ভদ্রু ও কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের ডঃ শিবব্রত 

ভট্াচার্কে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। শ্রীরবীন 
বন্দ্যোপাধায়ও আমাদের ধন্যবাদার্হ_তাঁর বাংলায় লেখা সত্যেন্্- 
নাথের জীবনী থেকে আমরা বহু উপাদান সংগ্রহ করেছি। 

অধ্যাপক শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় সযত্কে সমস্ত পাশ্ডুলিপাটি পড়ে 
দেখে দিয়েছেন। তাঁকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই। 

আমাদের যে সব বন্ধ; ও সহকমাঁরা কিছু কিছ; অধ্যায় পড়ে মতামত 
দিয়েছেন তাঁদেরও এই সুযোগে ধন্যবাদ জানালাম। প্রচ্ছদের 
ছবিটি বন্ধুবর শ্রীসৃনীল ব্যানার সৌজন্যে প্রাপ্ত। 
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|. পটভূমি 

এই শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে পদার্থবিজ্ঞানে চিন্তার ক্ষেত্রে এক 
যুগান্তর ঘটে যায়। যেসব মৌলিক আবি্কারগীল এই পাঁরবর্তন 
সূচিত করে তার একটি আসে এক অপারাচত ভারতীয় বিজ্ঞানীর 
কাছ থেকে। ইনিই সত্যেন্্নাথ বোস। তখন তান ঢাকা 

বশ্বাবদ্যালয়ের সঙ্গে যুস্ত। বিশ্বের 'বিজ্ঞানচর্চার সাক্য় কেন্দ্র 

গলি থেকে বহ? দূরে থেকেও তিনি পদার্থাবজ্ঞানের সদ্যোজাত 
এবং আধুনিকতম ধারণাগৃলির গ্রাহক ও পাঁরপ্রক হতে 
পেরোছলেন। স্প্টই বোঝা যায় তাঁর মানাসকতা ও মননশান 

ছিল সাধারণের থেকে অনেক উচ্চ স্তরের । 
সত্যেন্দ্নাথের অবদানকে কি হিসেবে অসাধারণের প্যায়ভুক্ত করা 

চলে এ প্রশন মনে আসা খুবই স্বাভাবিক শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট 
যে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর গবেষণালন্ধ সিদ্ধান্ত পদার্থ- 
বজ্ঞানের পাঠ্য সূচীভুক্ত হয়ে যায়। এই বিষয়ে অধ্যাপক পি" কে. 

কবীরের মন্তব্য প্রাণধানযোগ্য 8 
“পদার্থাবজ্ঞানের কয়েকটি মৌলিক সমস্যার সমাধানে বোসের 
প্রবন্ধ তাতক্ষাণক এবং সুদরপ্রসারী প্রভাব বস্তার করে। শুধু 

তাই নয়, এর দ্বারা এমন একট বিষয়ের আদ সমাধান সম্ভব হল 
যার চিন্তার ও ব্যাখ্যার ফলে অন্তত 'তিনাট নোবেল পুরস্কার 

। আর্জত হয়েছে। খুবই ক্ষোভের বিষয় এই সম্মান সত্যেন্দ্ুনাথ 



£ সত্যেন্দ্রনাথ বোস 

বোসকে দেওয়া হয়নি। বিজ্ঞানে ভারতীয়দের যা অবদান তার 

মধ্যে নিঃসন্দেহে তাঁর কাজের গনুরুত্বই সবচেয়ে বেশি ।” 
অধ্যাপক এম. জি. কে. মেনন এই সম্বন্ধে নিম্নীলাঁখত আভমত 

প্রকাশ করেছেন ££ 

“ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে আমি নিজে কখনই বুঝতে পাঁরান 
সত্যেন বোসকে নোবেল পুরস্কার না দেওয়ার হেতু কি। এ- 
বিষয়ে আমি অনেক স্বনামধন্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা 
করে দেখোঁছ তাঁরাও একই মত পোষণ করেন। তবে দশক বা 

শতাব্দীর পাঁরপ্রোক্ষতে বিচার করতে গেলে কোনো বিজ্ঞানী 

নোবেল পূরস্কার পেলেন কি না পেলেন সেটা তত বড় কথা নয় 

তার চেয়েও বড় কথা হল বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর নাম অক্ষয় 

হয়ে থাকবে ক না, তাঁর অবদান সর্বদাই পঠিত, আলোচিত এবং 
_ ব্যবহৃত হবে কি না। এই শেষের শ্রেণীতে সত্যেন বোসকে ফেলা 

_ যায়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান ও 
বোসন কণার নাম কোনাঁদন ল:প্ত হবার নয়।” 
আজকের ভারতে বিজ্ঞানের 'বাঁভন্ন শাখায় যাঁরা গবেষণা করছেন 

তাঁদের পক্ষে বোস এবং তাঁর সমসামায়ক কালের বজ্ঞানচর্চার 

অনুন্নত পরিবেশ কম্পনা করাও কঠিন। ভারতে তখন আধুনিক 
বিজ্ঞান সদ্য আকার ও অবয়ব লাভ করছে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 
সেই যুগই আবার ভারতীয় বিজ্ঞানের সবচেয়ে গৌরবোজ্জবল অধ্যায়। 
সতোন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলেও এই সময়ে সাহা, রামন, মহলানাবশ 
ও অন্যান্য কৃতী বিজ্ঞানীর উদয় হয়েছিল যাঁরা প্রত্যেকেই বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন 'বভাগে স্থায়ী কীর্ত রেখে গেছেন। 

এইসব নতুন পথের 'দশারীদের কাজের মূল্যায়ন করতে গেলে 
প্রথমে আমাদের বিচার করে দেখতে হবে তাঁদের পটভূমি ফের্মন 



পটভূমি ও 

'ছিল্ল; ক্গপনা করতে হবে প্রাচীন এতিহ্যের ধারা এবং যে পাঁরবেশে 

ভারতীয় ভূমিতে নব-বিজ্ঞান ও টেকনোলজির অতকুরোদ্গম হয়োছল 
সেই সাম্মলিত পশ্চাদূপটের রূপ। 

বিজ্ঞান ও প্রযাক্তীবদ্যার ইতিহাসে প্রাচীন ভারতীয়দের যে 
বিশিষ্ট ভঁমকা ছিল এ তথ্য সর্কজনস্বীকৃত। পদার্থের উদ্ভব ও 
উপাদান সম্বন্ধে তাঁদের কিছ; কিছ অনুমান আধুনিক মতবাদের 

প্রায় কাছাকাছি আসে। এর মধ্যে আছে কাঁপল, কণাদ এবং পরে 
জৈন ও বৌদ্ধ দার্শানকদের পদার্থ সম্বন্ধে ন্ধান্তগদীল। সেই 
সময়ে বিজ্ঞান 'ছিল দর্শনের অঞ্গীতৃত এবং এইসব বিষয়ে যাঁরা চিন্তা 
করতেন তাঁদের হয়ত অনুমানগনাল পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করার কোনো 
উপায়ই ছিল না। তাঁদের 'সিদ্ধান্তগৃলি সেই কারণেই আরো আশ্চর্য 

বলে বোধ হয়। পাশ্চাত্য জগতেও *কেবলমান্র গ্যালালওর পর 
থেকেই বিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে আধানক হল, কারণ 'তাঁনই প্রথম 
পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন রূরে বলেন কোন প্রামাণ্য 

উদ্তিতে, বিশেষ করে আঁরিন্ততলের উক্তিতে আস্থা রাখা সমীচীন 
নয়। এই মনোভাবই প্রন্কৃত জ্ঞানীর লক্ষত। 

প্রাচীন ভারতে জ্যোতী্বদ্যা, শল্যাবিদ্যা,ধাতবদ্যা প্রভাত ফলিত 
শবজ্ঞানের কিছু কিছ: শাখার বেশ উন্নতি হয়েছিল। তবে 
রাজনৌতক আঁস্থরতা, 'বদেশী আক্রমণ ইত্যাদি নানা কারণে 
'বিজ্ঞানচর্চার অবনাতি ঘটে। গ্বাদশ শতাব্দীর পর থেকে ভারতে 

জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার অধোগাঁতয সা্পাত। অনেকে মনে করেন বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রভাব ক্ষন হওয়ার সঙ্গে এর যোগ প্রত্যক্ষ, কারণ, বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রসার বিজ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক ছিল। ইউরোপে 

যখন জ্ঞানীবজ্ঞানের নব-জাগরণ হল এদেশে তায় ফোন প্রভাবই 
পড়ল না। তখন ভারতে চলছে ঘোর তমসাচ্ছ সময়। এই 
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অন্ধকার যুগ চলেছে ইংরেজদের আগমন ও ইংরেজী শিক্ষার সূচনা 
অবধি। উনাবংশ শতাব্দীতে ভারতে যে নব-জাগরণ হয় তখন 

থেকেই এদেশে নব্য বিজ্ঞানের প্রকৃত জন্ম হল বলা চলে। 
অনেক চিন্তাবিদ মনে করেন বিজ্ঞানের প্রগ্াতর সঙ্গে ইতিহাসের 

ঘটনাবলীর অংগাঞ্গী সম্পক্ধ। বিশেষ করে ভারতের ক্ষেত্রে 
বিজ্ঞানের উপর ইতিহাসের প্রভাব স্পষ্টই সব্রিয়। কয়েকটি 
এীতিহাঁসক ঘটনা ভারতে বিজ্ঞানের সূচনাকে ত্বরান্বিত করেছে এটা 
সহজেই বলা চলে। 

এই দেশে আধ্দনিক বিজ্ঞানের জন্ম হয় এক বিচিত্র পারাস্থিতিতে। 
ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে যেসব ব্রিটিশদের আগমন হয় তাদের 
উন্নততর কারিগরী শৈলণ জানা ছিল, তাই তারা অবিলদ্বে বুঝতে 
পারে ভারতের প্রাকৃতিক স্বম্পদ প্রচ্র। তাদেরই উদ্যমে ইংলণ্ড 
থেকে বিশেষজ্ঞদের আনানো হয় এই সম্পদের সন্ধান ও পারমাণ 
নির্ণয়ের জন্য। এইসব বিশেষজ্ঞ এদেশে আধুনিক বিজ্ঞান চিন্তা 
ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধাত আমদানী করলেন। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় চ্ছাঁপত 
হয় ট্রিগনোমোট্রক সার্ভে অফ ইস্ডিয়া, এাগ্রকালচারাল ত্যান্ড 

বটানিকাল সার্ভে, মাইনিং ফেডারেশন, জিওগ্রাফকাল সার্ভে 
প্্যানটার্স আসোসিয়েশন, চেম্বার অফ কমার্স ইত্যাদ। ইংরেজ 
বাণক-শাসকদের মনে অবশ্য চ্বার্থ "চিন্তাই প্রবল ছিল, কিন্তু উদ্দেশ্য 
ঘাই থাক তাদেরই উদ্যমে রানীগঞ্জে কয়লা, আসাম ও ব্রহ্মাদেশে 
খনিজ তেল, মহাঁশরে স্বর্ণ প্রভৃতি খানজ আবিচ্কার ও উত্তোলন 
সম্ভব হল। নিজেদেরই প্রয়োজনে তারা এদেশে রেলপথের পত্তন 
করেন। ল্যাম্বটন, এভারেস্ট, ভয়েসি প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এই সব 
কাজের সূন্নে এদেশে আসেন কিন্তু তাঁদের কাজ ভারতের মাটিতে 
শিকড় গাড়তে পারেনি। ভারতাঁয়দের বিজ্ঞান সংক্রান্ত ক্লিয়াকাশ্ডে 
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তখনো প্রবেশ নিষেধ ছিল। 

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এদেশে শিক্ষা 
বিস্তারের কোনরকম বাসনাই ছিল না। উন্নয়নের কোন পারকজ্পনাই 
তারা গ্রহণ করেনি। ভারতীয়দের ইচ্ছাকৃতভাবে এইসব কাজ থেকে 

দুরে রাখা হত। তাছাড়া ভারতীয়দের তরফ থেকেও তখন কাজে 

সক্রিয় অংশগ্রহণের কোন তাগিদ দেখা যায়নি। এইসব কারণে এ' 

দেশে নববিজ্ঞানের সূচনা হতে ক্রমশ দেরি হতে লাগল। 

ভারতীয় বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে যাঁদ কোন একজন 

ভারতীয়ের ভূঁমকার কথা উল্লেখযোগ্য বলে গণ্য করা যায় তবে 
তান রাজা রামমোহন রায়। অসাধারণ দূরদ্য্ট বলে তিনি 
বুঝতে পেরোছলেন ভারতের পক্ষে বাঁচার পথ একটাই সে পথ 

পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে । এ কথা ক্লারণ রাখা দরকার যে রাজা 
এবং ঠাকুর পাঁরবারের লোকেরা নিজেদের চেষ্টায় ইংরেজী শিক্ষা 
আরম্ভ করেন। তখনো বৃটিশ সরকার ভারতীয়দের ইংরেজী শিক্ষা 
দিতে অনিচ্ছক। রামমোহন তৎকালীন গভর্নর জেনারেলকে 

বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে গাঁণত, পদার্থাবদ্যা, রসায়ন, শারীর- 

বিদ্যা প্রভৃতি বিষয় পাঠক্রমের অন্তভক্তি করা উঁচত। 1781 সালে 
ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতায় একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। 1752 

সালে জোনাথান ডানকানের চেষ্টায় একটি কলেজ খোলা হয় 
বারানসীতে। দাঁক্ষণ ভারতে লুথোঁরয়ান মশনারীরা এবং 
শ্রীরামপুরে উইলিয়াম কেরী ও অন্যান্য ব্যাপাটিস্ট মিশনারীরা স্কুল 

স্থাপন ও পাঁরচালনা সরু করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার 
বস্তৃতর করেন রামমোহন রায় ও ডোঁভড হেয়ার। 1816 
খইস্টাব্দে তাঁরা কলকাতায় যে কলেজের পত্তন করেন পরবর্ত” কালে 

তা হিন্দ; কলেজ এবং 188 সালের পর প্রোসিডেল্সী কলেজ নামে 
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পাঁরাচত হয়। খ্ীস্টান মিশনারীরা 1818 সালে শ্রীরামপূরে একটি 

মিশনারী কলেজ স্থাপন করেন। মিশনারীদের চেম্টাতেই বোম্বাইতে 
1884 সালে স্থাপিত হয় উইলসন স্কুল এবং 1887 সালে মাদ্রাজে 

মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজ। কিন্তু বিশ্বাবদ্যালগনাঁল প্রাতিষ্ঠিত হতে 

হতে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি হয়ে ঘায়। বখ্যাত উড্স্ 
ডেসপ্যাচের দ্বারা 1857 সালে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি 

শবশ্বাবদ্যালয় জন্ম নিল। অবশেষে রাজা রামমোহনের স্বপ্ন 
সার্থক হল। 

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা একেবারেই বিজ্ঞান-মুখী ছিল 

না। তকশাস্ত্, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদ বিষয়েই ছিল এই 
শিক্ষা সীমাবদ্ধ। ভারতীয়দের মধ্যে যখন ক্রমশ এই চেতনা জাগলো 
যে আধুনিক বিজ্ঞানকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত তখনই 
কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তনে বাধ্য হলেন। তবে এদেশের প্রথম 

গবেষণা প্রাতিষ্তান-ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন ফর 'দি কালাটভেশন 
অফ সায়েন্স কিন্তু সরকারী আন_কুল্য ছাড়াই গড়ে ওঠে। এই 
প্রাতষ্ঠান স্থাঁপত হয় 1876 সালে, প্রতিষ্ঠা করেন ডাক্তার মহেন্দুলাল 
সরকার। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের 
উদ্ভবঃঃ 

“আমরা একটি প্রাতিষ্ঠান চাই যার মধ্যে থাকবে রয়্যাল ইনস্টি- 
[টিউশন অফ লণ্ডন এবং ব্রিটিশ আসোঁসিয়েশন ফর দি আযাড- 

ভান্সমেন্ট অফ সায়েন্সের চারত্, লক্ষ্য ও কার্যসূচী। আমরা 
এমন একটি প্রতিষ্ঠান চাই যা হবে প্রকৃত জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান, 

যেখানে নিয়ামতভাবে বিজ্ঞান বিষয়ে বন্তৃতাঁদ দেওয়া হবে। 

সেখানে কেবল যে বক্তারা পরীক্ষা দ্বারা তাঁদের বক্তব্য প্রমাণ 

করবেন তাই নয়, শ্রোতাদেরও অনুরূপ পরাক্ষা করার জন্য 
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আহরান জানানো হবে। আমাদের বাসনা এই অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ 
রূপে এতদ্দেশীয়দের দ্বারা নিয়ন্মিত ও পারচালিত হোক।” 

সেই আমলে যা কিছ উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক কাজ সবই চালানো 

হত সরকারের বাভন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক দপ্তরে। এদের মধ্যে প্রাচীন- 

তম হল ট্রিগনোমোদ্রক সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া যা স্থাঁপত হয় 1818 
খ্াস্টাব্দে। 1850 সালে স্থাপিত জিওলজিকাল সার্ভে অফ ই্ডিয়া 

এবং 1864 সালে স্থাপিত মাটওরলজকাল আঁফসেও গুরুত্বপূর্ণ 

গবেষণার কাজ চলত । তবে এইসব প্রচেষ্টাই ছিল বিদেশী সরকারের 

সুবিধার এবং তাঁদের কাজে ব্যবহারের জন্য। এর সঙ্গে কোন- 
ভাবেই ভারতীয়দের কল্যাণ বা স্বার্থ জাঁড়ত ছিল না। 

সেই যুগে, যখন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে অধিকাংশ 
ভারতীয়ের মনোযোগ আকৃষ্ট, তখন ভ্ান্তার সরকার বুঝতে পারেন 
তাঁর দেশবাসীকে প্রগ্গাতর সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে, 'পাছয়ে 
পড়লে চলবে না। ডান্তার সরকার নিজেও এইসব আন্দোলনের 

সঙ্গে যুন্ত ছিলেন। তান ছিলেন প্রাথথতঘশা চিকিৎসক, গ্রচূর 
অর্থও উপার্জন করতেন। কিন্তু তাঁর স্বোপার্জত অর্থ বথেষ্ট 
ছিল না, তান দেশীয় রাজন্যবর্গের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করলেন। 
বিজয়নগরমের মহারাজা তাঁর চিকিংসায় উপকৃত হয়েছিলেন। 

কৃতজ্ঞতার প্রতীক স্বরূপ তিনি একটি ল্যাবরেটরী তৈরির টাকা 
দান করেন। এই সময়ে উদয় হলেন ভারতীয় বিজ্ঞানের তিন 
দিকপাল-_ জগদীশচন্দ্র বস, প্রফলচন্দর রায়, এবং শ্রীনিবাস রামানুজন। 
এই 'ত্বনজনের মিলিত কাজের ফলে উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে 
জরতে আধশিক বিজ্ঞানের বীজ রোপিত হল। এ*দের মধ্যে দুজন 
ছিলেন সমসাময়ক-জগদীশচন্দ্র ও প্রফল্লেচন্দ্। জগদীশচন্দের 
জন্ম 185৪ সালে, প্রফল্লেচন্দ্রের জন্ম তার দূই বছর পরে। 
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রামানূজনের জল্ম হয় তারও ছাব্বিশ বছর বাদে, 18871 সালে। 

জগদীশচন্দ্র ও প্রফল্লচন্দ্র ইংলশ্ডে উচ্চশিক্ষা লাভ করে প্রোসডেন্সী 
কলেজে অধ্যাপনা করেন। জগদীশচন্দ্র ছিলেন পদার্থাবজ্ঞান+, 
তিনি এদেশে পরাক্ষাভাত্তক বিজ্ঞানের সূচনা করেন। তার আগে 
ভারতে পরাঁক্ষাভীত্তক বিজ্ঞানের কোন এীতহ্যই ছিল না। তাঁকে 
যান্তিসঙ্গতভাবেই ভারতের গ্যালিলিও আখ্যা দেওয়া ঘায়। 

প্রফক্টরন্দ্র ছিলেন রসায়নবিদ এবং সমাজ সচেতন বিজ্ঞানী, 
তিনি অকৃতদার ছিলেন। তাঁর সারা জীবন বিজ্ঞান ও দেশবাসণর 

সেবায় নিয়োজিত ছিল। তাঁর লেখা “হাস্ট্রি অফ হিন্দু কো মাস্ট” 
(হিন্দ; রসায়নের ইতিহাস) পড়ে বোঝা যায় ভারতে ক্রমশ নিজেদের 

দেশের বৈজ্ঞানিক অতাঁত সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ছে। 

শ্রীনবাস রামানুজন দক্ষিণ,ভারতের এক গণ্ডগ্রামে এক অশিক্ষিত 
পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর গাঁণতিক প্রাতভা ছিল 

জনল্মগত। সেই যুগের শ্রেষ্ঠ গাঁণতজ্ঞরাও তাঁর গ্রতিভায় চমৎকৃত 
হতেন। এই ব্যাপারটির রহস্য বোঝা খুব কঠিন। তবে এটুকু 

বলা চলে মানুষের উপর তার সমসামাঁয়ক কালের প্রভাব ক্রিয়া করে। 

এছাড়া অন্যভাবে এই গ্রাম্য বালকের অসাধারণ গাঁণতশাস্্ জ্ঞানের 
কোন ব্যাথ্যাই সম্ভব নয়। আত আধুনিক গাঁণাতিক মতবাদগ্দাল 

তান জানলেন কিভাবে 2 দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি অঞ্প বয়সে মারা 
যাওয়ার ফলে জগদীশচন্দ্র বা প্রফল্লচন্দ্রের মত ছান্নগোম্ঠী গড়ে 
তোলার সুযোগ পান 'নি। 

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই ভারতীয় বিজ্ঞান প্রগাঁতর পথে 

প্রথম পদক্ষেপ করেছে। দেরীতে হলেও এতাঁদনে প্রকৃতপক্ষে এ- 

দেশে বিজ্ঞানের নব-জাগরণ আরম্ভ হল। জমি প্রস্তৃত হচ্ছিল। 

ইতিহাসের কিছ ফিছ? ঘটনা এই নব-জাগরণ ত্বরান্বিত করল। এ- 
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কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে অনিচ্ছাকৃত ভাবে হলেও ব্রিটিশরাই 
এই ব্যাপারাটর জন্য অনেকাংশে দায়া। স্যার আশনতোষ 

মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় 1918 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 

ক্লাতকোত্তর পাঠক্রম আরম্ভ হল। জাম প্রস্তৃত ছিল, তাই ফসল 

ফলতে বিলম্ব হল না। এই শতাব্দীর প্রথম পণচশ-ন্রিশ বছরের 

মধ্যেই ভারতে তিনটি উল্লেখযোগ্য আবিচ্কার হল। সাহার তাপ- 

আয়নন তত্ব, বোস পরিসংখ্যান এবং ,রামন প্রভাব। মেঘনাদ সাহা, 
সত্যেন্দ্রনাথ বোস এবং চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামনকে বাদ দলেও 

অন্যান্য অনেক ভারতীয় বিজ্ঞানী এই সময় বিশ্বের বিজ্ঞানজগতে 

পাঁরচিতি লাভ করেন- তাঁদের মধ্যে আছেন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞান 

মুখোপাধ্যায়, শান্তিস্বর্প ভাটনাগর, বীরবল সাহনী প্রমূখ 
বিজ্ঞানীরা। যখন 1950 সালে রান পদার্থাবজ্ঞানে নোবেল 

পুরস্কার পেলেন তখন ভারতীয় বিজ্ঞান আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানের 

স্তরে উন্নীত হল। কিন্তু এই সময়টা ছিল ভারতে স্বাধীনতা 
আন্দোলনের কাল। দেশের শ্রেষ্ঠ প্রাতভা ও মনীষা সেই দিকে 

ধাবিত হল। অনার রিরি কি 

হল 194? সাল অবাঁধ। 

এই পর্যন্ত এসে একট; দৃম্টি ফেরানো যাক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান 
চর্চার ধারা যে পথে চলেছে সেই 'দিকে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে প্রগাঁতর 
প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বার্নেল তিনটি পর্যায়ে বিভাগ করেছেন। তাঁর 
মতে প্রথম পর্যায়কে বলা যায় রোমান্টিক যুগ বা ব্যান্ত প্রাধান্যের 

যুগগ। 'এই যুগে রয়েন্টগেন, বেকেরেল, কুরাঁ, রাদারফোর্ড, আইন- 
স্টাইন প্রড়ীতি ব্যন্তকে ঘরে বিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশ ঘটেছে। 
এইসব বিজ্ঞানীদের নাম ঘরে ঘরে ছাড়িয়ে পড়েছে। তবে সেই 
যুগে সূক্ষত যন্দপাঁতর অভাব ছিল। পেশা হিসেবে বিজ্ঞান 



10 সত্যেন্দ্রনাথ বোস 

মোটেই অর্থকরী ছিল না। সত্যের অনুসন্ধান করার বিশুদ্ধ আনন্দ 
ছাড়া বিজ্ঞানকর্মীর আর কিছুই পাওয়ার ছিল না। বোঁশর ভাগ 
ক্ষেত্রেই বিদ্যুৎচমকের মত তাঁদের মনে এক-একটা নতুন ধারণার 
উদয় হত এবং এইভাবেই হত নতুন আবিচ্কারের সূচনা। অবশ্য 
বিজ্ঞানের এই পর্যায় খুব বোশাঁদন স্থায়ী হয়ান। বেধে গেল 

প্রথম মহায্দ্ধ। প্রতিরক্ষার কাজে জ্ঞানকে প্রয়োগের বিপুল 
সম্ভাবনার কথা যুদ্ধরত দেশগীলর সরকার বুঝতে পারলেন ফলে 
সাধারণভাবে বিজ্ঞান গবেষণার উপর এর গভীর প্রভাব দেখা গেল। 

সরকারী উদ্যম ও আনুকুল্যে বিজ্ঞানের দক পরিবার্তত হল। 

ব্যান্তগত প্রচেষ্টা ছেড়ে সহসা আরম্ভ হল বশাল বিশাল সরকারণ 
অর্থপুস্ট উদ্যোগ । প্রতিরক্ষা সংক্কান্ত গবেষণা ছাড়াও বিজ্ঞানের 

অন্যান্য বিভাগে বার্ধত হতে' লাগল সরকারী আন্কুল্য ও দাঁ্ষণ্য, 
কারণ তাত্বক বিজ্ঞানের বুনিয়াদ পাকা না হলে ফাঁলত বিজ্ঞান 

অথবা প্রয়োগধমর্ঁ গবেষণা বেশি এগোতে পারে না। দুটি বধ্ব- 

ও গবেষণার গাঁত ত্বরান্বিত হয়ে এমন অবস্থায় পেশছল স্বাভাবিক 

অবস্থায় যেখানে পেশছতে হয়ত বহুদিন লেগে ঘেত। 
বিজ্ঞানচর্চার এই "দ্বিতীয় পর্যায়েরই স্বাভাবক পাঁরণাঁত তৃতীয় 

পর্যায় যা এখনো অব্যাহত আছে। অবশ্য এখন বিজ্ঞান ও প্রযযন্তি- 

বিদ্যা বেশ পাঁরমাণে মানুষের কল্যাণসাধনে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে 

গবেষণার গাঁতি প্রকতিতে একটা আমূল পাঁরবর্তন লক্ষণীয়। 
এখন গবেষণার যন্ত্রপাতি আগের থেকে অনেক বৌশ জটিল ও সক্ষ্র 
এবং সেগুলি এত ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়য়েছে যে কোন ব্যন্তির 

পক্ষে তা কেনা সাধ্যাতীত। আধুনিক গবেষণায় দলগত কাজই 
প্রাধান্য লাভ করেছে, এতে সাফল্য অনেকাংশে প্রত্যেকের কাজের 
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সামঞ্জস্য সাধনের উপর নির্ভরশীল। গবেষণার সেই আদ যুগ 
থেকে আমরা অনেকটা পথ আঁতরম করে এসেছি। সেই যুগে 

বিজ্ঞানীর সম্বল হিসেবে নিজের প্রাতভা ও পারশ্রম ছাড়া আর 

[কিছুই ছিল না। এখন তাত্বক বিজ্ঞানীরও গবেষণার জন্য 

প্রয়োজন বিশাল এবং বহূমূল্য ষন্গণক। আজকাল যল্পাতির 

গুরুত্ব অনেক বোশ। তাছাড়া এই যূগের আর একাঁট বৈশিষ্ট্য 
বিজ্ঞানীদের সম্মান ও আঁর্থক কৌলিন্য বৃদ্ধি। 
এখন ভারতে স্বাধীনতার পরব্তাঁ যুগটির দিকে দৃম্টিপাত করা 

ঘাক। বিজ্ঞানের যে যুগকে রোমান্টিক যুগ আখ্যা দেওয়া হয়েছে 

আমাদের দেশে সেই পর্ব অব্যাহত ছিল বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ 
দশক অবাঁধ। এতাঁদন পর্য্ত আমাদের বিজ্ঞানীরা যা কিছু 
করেছেন সবই নিজেদের চেষ্টায়। শিকুপক্ষেনত্র বা সরকারের কাছ 
থেকে কোন সাহায্যই তাঁরা পান 'ননি। স্বাধীনতার পর এক 'বরাট 
পারকজ্পনার খসড়া করা হল। জাতীয় বিজ্ঞান নীতিও 'নর্ধারত 
হল। যেহেতু আমাদের দেশে আধূনিকীকরণ অনেক বিলম্বে সুরু 

হয়েছে তাই অন্য দেশের সঙ্গে তাল রাখার জন্য আমাদের প্রয়োজন 
হল দ্রুত পদক্ষেপ ফেলে এঁগয়ে যাওয়ার। তবে আমাদের ক্ষেত্রে 

নির্দেশ করা সম্ভব নয়। সত্যেন্দ্রনাথের জীবনী ও কর্মজীবন থেকে 
পরে আমরা দেখতে পাব যে তিনি ছিলেন একান্তভাবেই বিজ্ঞানের 

রোমান্টিক পবেরি। 
1950 সালে পণ্ডিত নেহরুর সতাপাঁতত্বে গঠিত হয় ন্যাশনাল 

প্্যানং কমাট। এই কাঁমটি এক পাঁরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করে। 
নবগঠিত জাতীয় সরকার এই খসড়ায় যেসব উদ্দেশ্যের কথা বলা 
হয়োছল সেগুলি কাজে রূপায়িত করতে উদ্যোগী হন। প্রাথামক, 
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মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যামক, শ্লাতক, প্লাতকোত্তর- সব পর্যায়েই পাঠ্য- 

সূচীর আমূল পাঁরবর্তন আনা হল। নতুন বিশবাবদ্যালয়ের পত্তন 

হল, গবেষণার জন্য সরকারী অর্থ বরাদ্দ হল। কয়েকাঁট জাতীয় 
গবেষণাগার ও ল্যাবরেটরাও প্রতিষ্তিত হল। 

তারপরে পণচশ বছরেরও বোঁশ সময় আতিক্লান্ত হয়েছে। এখন 
বিজ্ঞানচর্চার যে ধারা দেখা যাচ্ছে মোটামুটি এইভাবে তার বিন্যাস 
করা চলেঃ 

(£) আমরা কয়েকটি বিশাল বৈজ্ঞানক উদ্যোগে অবতীর্ণ 

হয়েছি 
(৮) এই উদ্যোগগরল প্রচণ্ড ব্যয়সাপেক্ষ, কাজেই এগুলি 

সরকারা উদ্যোগ; 
($%) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গবেষণা 

প্রাতিষ্ঠানগুলির সংখ্যাও বেড়েছে। 

চিত্রাট নিঃসন্দেহে আশাপ্রদ। তবে আমাদের সামনে যে দৃস্তর 
বাধা এখনো রয়েছে তা হল প্রযযাক্তবিদ্যায় অনগ্রসরতা। ভারতে 
বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে প্রয্যান্তবিজ্ঞান তাল রাখতে পারোন অথচ 
আজকাল এ দুটির সম্পর্ক এতই ঘানষ্ঠ যে একটিকে বাদ দিলে 
অন্যটির বিকাশ ব্যাহত হয়। প্রযুত্তিবিদ্যায় গত পশচশ বছরে 

আমাদের যে পারকজ্পনা করা হয়েছে তাতেও মোটামুটি তিনাঁট 
পর্যায় স্পম্টঃ 

(9 বিদেশী যন্ত্র ও কারিগর বিদ্যার সাহায্যে শিল্প স্থাপন, 

দেশে কারিগরী শিক্ষণ এবং এই শিক্ষার জন্য বিদেশে ছান্র পাঠানো; 
(4) বিদেশী যন্তের সাহায্যে দেশে যন্ত্র নির্মাণ; 

(8) সমস্ত বিদেশী যন্ত্র ও যন্মাংশ আমদানী বন্ধ করে দেশেই . 
যাবতীয় যন্ত্র ও যল্মাংশ তৈরি করা। 



গাম 9 
পর্যায়গাঁল ঘাঁদও খুব স্পষ্টভাবে অনুসৃত হয়নি তবু মোটামুটি- 

ভাবে বলা যায় আমরা এখন তৃতীয় পর্যায়ের সূচনায় এসে 
দাঁড়য়েছি। কিন্তু এই শতাব্দীর আরম্ভের ঠিক আগে, যখন 
সত্যেন্দ্রনাথ বোসের জন্ম হয় তখন না ছিল আমাদের কোন বিজ্ঞান 

নীতি, না ছিল কোন 'নার্দষ্ট বিজ্ঞান কার্য্রম। 



2. বাল্য ও কৈশোর (1894-1914) 

কলকাতায় এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পাঁরবারে 1894 সালের পয়লা 
জানুয়ারী সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ও পিতামহ উভয়েই 
ইংরেজী শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং দুজনেই সরকারী চাকুরীতে 
নিযুত্ত ছিলেন। কাজের জন্যই তাঁদের দেশ ছাড়তে হয়। তাঁদের 
দেশ ছিল নদীয়া জেলার বড় জাগ্লী গ্রাম, কলকাতা থেকে &8 

কিলোমিটার দূরে। 

অগ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আধ্ানক নগরী 'হসেবে কলকাতা 
আত্মপ্রকাশ করে। তার আগে নদীয়া ছিল বঙ্গদেশের শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির কেন্দ্র। এই অণ্চলের পণ্ডিতদের খ্যাতি সারা ভারতে 
বিস্তৃত 'ছিল। ভ্রু ব্যবহার এবং ভাষা মাধূর্ঘের জন্যও এই অণল 
সাবিদিত। নদীয়ার ব্যবহৃত বাংলাই ক্রমে সর্বব্যবহার্য ভাষারূপে 
স্বীকৃত হয়। এখন বাংলা ভাষার যে চলিত রূপ সর্বত্র দেখা যায় 

তা নদীয়ারই আগণ্ালিক ভাষা। উনিশ শতকে বড় জাগুলা ছিল 
বাঁধ গ্রাম। এখনও সেখানে প্রাচীন মান্দর ও বাঁড়ঘরের চিহ্ন 
পাওয়া যায়। 

বৃটিশ সরকারের শাসনকার্য চালাবার অঙ্গ হিসেবে অনেক নতুন 
নতুন চাকরাঁর উদ্ভব হল। ফলে গ্রাম থেকে শিক্ষিত ভদ্রলোক 
শ্রেণীর শহরে আসার একটা প্রবণতা দেখা দেয়। বোস পারবারেও . 
এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কায়স্থদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষায় 
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আগ্রহ বেশি পারমাণে দেখা দেয় এবং ক্রমে এটাই সব গুরুত্বপূর্ণ 

চাকুরীগ্যাল অধিকার করে 'নিতে থাকেন। সত্যন্দ্রনাথের পিতামহ 
আম্বকাচরণ সরকারী সূত্রে বহু দূরদেশে যেতেন। তিনি যখন 

মীরাটে উেত্তর প্রদেশ) আযাকাউন্ট্যান্টের কাজ করাঁছলেন তখন তিনি 

গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাঁড়তে খবর পাঠান হল। কিন্তু 
পান সুরেন্দ্রনাথ (সত্যেন্দ্রনাথের পিতা) এসে পেশছবার আগেই তিনি 

শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। 
আম্বকাচরণের পাঁরবার গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন। 

সংরেন্দ্রনাথের তখনো স্কুলের পড়া শেষ হয়নি, ল্তু এখন তাঁকে 
জাঁবকা অজনের চেষ্টায় লাগতে হল। সররেন্দ্রনাথ ও তাঁর ছোট 
ভাই দুজনেই তখন ছোট। তাঁদের তখন বড়ই দুঃসময় গেছে। 

আঁম্বকাচরণের পিতা এই বাঁড় তোর করেন-_কিন্তু বাঁড়তে ভাড়াটে 
থাকায় তাঁরা জোড়াবাগানে বাড়ি ভাড়া করে থাকতে বাধ্য হন। 

যখন সত্যেন্্রনাথের জল্ম হয় তখনও তাঁরা যথেষ্ট অর্থকন্টে কাল 

যাপন করছেন। 

সরেন্দ্রনাথের উদ্যম ছিল এবং উচ্চাশাও ছল । কিছুদিনের মধ্যেই 
তিনি আযাকাউন্টেন্টের কাজ শিখে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের একজি- 
'িউটিভ হাঞ্জনিয়ারং বিভাগে যোগ 'দিলেন। কাজ উপলক্ষ্যে 
তাঁকে আসাম ও উত্তরবঙ্গে থাকতে হত। সারা ব্রীজ 'নর্মাণ কার্ষের 

সঙ্গেও তান জাঁড়ত ছিলেন। আঁলপুরের বিখ্যাত ব্যবহারজীবী 

মতিলাল রায়চৌধুরীঁর কন্যা আমোঁদিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। 
রায়চৌধুরীরা ছিলেন গাইহাটির জমিদার। তাঁরা ছিলেন সংস্কৃতি- 
বান পারবার, বাড়তে সাহত্য ও সঙ্গীতেরও চর্চা ছিল। বাঁঙ্কম- 
চন্দ্র ও গঈনবন্ধ; ছিলেন মাতিলালেয় বন্ধ। তাঁর এক পোন্র আনল 
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রায়চৌধুরীর সেতারবাদকরূপে যথেষ্ট খ্যাতি আছে। 
সুরেন্দ্রনাথের মানাসকতা বুঝতে গেলে তাঁর যূগকে একট, 

বোঝা দরকার। উনবিংশ শতাব্দী ভারতে, বিশেষ করে বঙ্গদেশে 

এক নবজাগরণের ষৃগ। রাজনোতিক ও সামাজিক চেতনার উন্মেষ 

ঘটেছিল তখন-জাতি তখন সদ্য আধুনিক যুগের আস্বাদ লাভ 

করেছে। এই পাঁরবর্তন অবশ্য সহসা আসোঁন-অনেকগূলি ঘটনা 
এর জন্য দায়ী। ঘটনাগ্াল হল বৃটিশ শাসনের প্রভাব, পাশ্চাত্য 
শিক্ষার প্রসার, এক নব অর্থনীতির উদ্ভব যার ফলে এক মধ্যবিত্ত 

বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের জন্ম। এই সম্প্রদায় ছিল নতুন যৃগের 
নতুন হাওয়া সম্বন্ধে সচেতন। এইসব সচেতনতার অবশ্যম্ভাবী 
ফল যা হবার তাই হল- জাতীয়তাবোধ দানা বাঁধল এবং জাতীয় 
আন্দোলন উদ্বেলিত হয়ে উঠল। 

উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষভাগের স্বদেশী আন্দোলনের একটি 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল-যাকে বলা যেতে পারে নবচেতনা। 

হিন্দ'-মেলার বার্ধক অন্ষ্ঠানগালতে আত্মনির্ভরতা এবং দেশীয় 
শিল্প ও সংস্কাত গড়ে তোলার প্রবণতার মাধ্যমে এই চেতনা 
আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রবণতা ক্রমে প্রসারিত হতে হতে 1896 
সালের শিল্প মেলাতে এক নতুন পর্যায়ের পাঁরণাঁত লাভ করে। 
স্বদেশী দোকান খোলা হল ও স্বদেশী জিনিস কেনার জন্য 
প্ররোচনা দেওয়া আরম্ভ হল।ঃ 

সরেন্দুনাথ ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল আ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিকাল ওয়াকস 
নামক প্রাতজ্ঠানের অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা। ছোট হলেও এই সংস্থা 

প্রফল্লচন্দ্ের বেঙ্গল কেমিক্যাল আ্যান্ড ফার্মাঁসউটিকাল ওয়াক্স-এর 
সঙ্গো প্রায় একই সময়ে উৎপাদন আরম্ভ করে। সংরৈন্দ্রনাথ নানা 

. (বিষয়ে বই পড়তেন, তার মধ্যে মার্কস এবং এঞ্ছেলসও ছিল। তাঁর 
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মন ছিল সহদয় এবং উদারচেতা। নতুন ভাবধারা গ্রহণে তিনি 
ছিলেন অকুণ্ঠ। আদর্শবাদী এবং ন্যায়-নিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন তান 
_সব দিক দিয়েই তিনি ছিলেন তাঁর কালের প্রতিভূ। 

ততদিনে এক নতুন নাগারক সমাজ গড়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে গড়ে 
উঠেছে এক নগর-কৌন্দ্িক সংস্কৃতি। শহরের স্কুল-কলেজে শাক্ষিত 
তরুণেরা বড় হয়ে উঠেছে, ভাবে ও চিন্তাধারায় যারা সম্পূর্ণরূপে 

শহুরে। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সেই কালেরই মানুষ । 
ছোটবেলায় শহরে এবং শহুরে মানাঁসকতার মধ্যে কাটাবার ফল 

তাঁর চারব্রগঠনে বেশ প্রভাব ফেলে। 1বশেষ করে কলকাতাবাসীদের 

চাঁরঘ্লে যে বিশেষ বৌশিল্ট্য দেখা যায় তার প্রায় সবই সত্যেন্দরনাথের 

মধ্যে ভালভাবেই প্রকট। 

সত্যেনদ্নাথের প্রাতভা ছিল জন্মগত। হয়ত যে কোন পারাস্থিতিই 
তার 'িকাশের পক্ষে বাধা হতে পারত না। তবে সৌভাগ্যকুমে তাঁর 
বাঁড়র আবহাওয়া প্রাতভা বিকাশের পক্ষে অনুকূল 'ছিল। ছোট- 
বেলা থেকেই তিনি ছিলেন সাধারণের থেকে স্বতন্ম। তাঁর বাবা 
বাঁড় থেকে বোঁরয়ে যাওয়ার সময় গুদামঘরের [সিমেন্টের মেঝের ওপর 
অঙ্ক দিয়ে ঘেতেন। বালক সত্যেন মহা আনন্দে অঙ্ক কষে যেত। 

এটা তার কাছে বেশ খেলার মতো ছল, এবং তাঁর বাবাও এইভাবে 

কৌশল করে ছেলের দঙ্টুমী বন্ধ রাখতেন। ছয় কন্যার মধ্যে একমান্ 

পর বলে সত্যেন ছিল বাঁড়র সকলের নয়নের মাঁণ। বাড়তে এ- 

ছাড়াও আরো আত্মীয়স্বজন ছিলেন। সংরেন্দ্রনাথের ভাই ও তাঁদের 

পাঁরবারবর্গ ছিলেন। আর ছিলেন তাঁর চার বোন। 

পাঁচ বছর বয়সে সত্যেনের স্কুলের পাঠ আরম্ভ হয়। জোড়া- 

বাগানের বাঁড়র কাছে নর্মাল স্কুল_সেখানে প্রথমে তাঁকে ভার্ত 

করা হয়। এই নর্মাল স্কুলে রবীন্দ্রনাথ কছনাঁদন পড়োছলেন। 
2 | 
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পরে যখন তাঁরা গোয়াবাগানে নিজেদের বাঁড়তে চলে যান তখন 
তাঁকে নিউ ইন্ডিয়ান স্কুলে ভার্ত করা হয়, কারণ সেটা ছিল বাঁড়র 
কাছে। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ক্ষুদিরাম বসুর শিক্ষাক্ষেত্রে 
নতুন ভাবধারার প্রবর্তক হিসেবে বেশ সুনাম ছিল। তবে 
সরেন্দ্রনাথ চাইলেন উপযুক্ত প্রাতিদান্দতার মধ্যে য়ে পত্রের গ্রাতিভা 

আরও ক্ষুরধার হয়ে উঠ্ুক। তাই স্কুলের শেষ বছরে তাঁকে এঁতিহ্য- 
মণ্ডিত হিন্দু স্কুলে ভা্ত করা হল। 

হিন্দু স্কুলের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ফিরে যেতে হবে 181? 
সালে, ঘখন ডেভিভ হেয়ার ও রাজা রামমোহনের মিলিত চেষ্টায় 

ভারতীয়দের শিক্ষা আন্দোলন জোরদার হয় ও হন্দু কলেজ চ্থাঁপত 

হয়। ইংরেজী শিক্ষার জন্যে ভারতে এটাই প্রাচীনতম কলেজ। 
হিন্দ; কলেজের সাফল্য এটাই প্রমাণ করল যে জনসাধারণের মধ্যে 

ইংরেজী শিক্ষার দাবী ক্রমশ বিস্তৃত ও প্রবল হয়ে উঠেছে। 
সরকারী শিক্ষানীতি প্রণয়নেও এর অবদান অনেক, কেননা এত- 

দিন পর্যন্ত সরকার ভারতে আধুনিক শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে কিছুই 

করেনান। 

1853 সালে সরকার হিন্দ; কলেজের 'নয়ন্ণভার নিজের হাতে তুলে 
নেন। কলেজের উচ্চতর বিভাগ্াঁটর নতুন নামকরণ হয় প্রোসডেন্সী 
কলেজ। নিম্ন বিভাগাট হিন্দু স্কুল নামে পাঁরচিত হয়।৫ 
এই শতাব্দীর প্রথম দশকে হিন্দু স্কুল ও হেয়ার স্কুল দুটিই 

ছিল স্কুল হিসেবে উৎকৃষ্ট। যখন সত্যেন্দ্রনাথ হিন্দু স্কুলের ছার 
তখন প্রীতদ্বন্্ী হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ঈশান ঘোষ-_ 
পাল পণ্ডিত হসেবে তিনি ছিলেন সাবাদত। হেয়ার স্কুলের 
ছেলেদের গর্বের বস্তু ছিলেন 'তান। সেই সময় হিন্দু স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক ছিলেন রসময় মিন, তাঁর পাশ্ডিত্য ঈশান ঘোষের মতো. 
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না হলেও শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন আদর্শ এবং একনিম্ঠ। 
ছাত্রদের পড়ার জন্য তিনি ইংরেজী, ব্যাকরণ, রচনা ও অনুবাদের 
একখানি বই লেখেন। উপযব্ত প্রধান শিক্ষক ছাড়াও হিন্দু স্কুলে 
ছান্রদের মনে অন্:প্রেরণা জাগাবার জন্য ভাল শিক্ষকও যথেষ্ট ছলেন। 

বাংলার শিক্ষক শরংচন্দ্র শাস্বী ছাত্রদের বাংলা ভাষা ও সাহত্যের 
প্রীত ভালবাসার বোধ উদ্বুদ্ধ করেন। ফাস্ট ক্লাস অর্থাং স্কুলের 
উচ্চতম ক্লাসাঁটতে ছাত্রদের পাঠ্যাবষয় ছিল ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস, 
ভূগোল, অঙ্ক ও সংস্কৃত। তাঁদের পড়তে হত গোরীশংকর দে-র 

অঙ্ক ও বাঁজগাঁণত, হল আ্যান্ড 'স্টিভেনস্-এর জ্যামাত, ডাডলে 

স্ট্যাম্পের বিশবভূগোল, অধর চট্টোপাধ্যায়ের ভারতের ইতিহাস, রো 

আ্যান্ড ওয়েব-এর গ্রামার ইত্যাঁদ বই। ইংরেজী ভাষা ও সাঁহত্যের 
পাঠ্য ছিল বিশ্বাবদ্যালয়ের নির্বাচিত সংকলন। আঁতীরন্ত পাঠ্য 

হিসেবে 'ছিল 'কিপাঁলং-এর জাঙ্গল স্টোঁরস, বাংলায় বিদ্যাসাগরের 
সাতার বনবাস, কাদম্বরবী ও যোগেন বসৃূর লেখা মাইকেল 
মধুসূদনের জীবনী। 

ছোটবেলা থেকেই সত্য্দ্রনাথের দৃষ্টিশান্ত ছিল ক্ষীণ। তা 
সত্বেও কিন্তু তিনি প্রচুর বই পড়তেন। তাঁর প্রিয় কাব ছিলেন 
টেনিসন ও রবীন্দ্রনাথ । তাঁর স্কুলের সহপাঠী ও বন্ধ; গিরজাপাঁত 

ভট্টাচার্যের মুখে জেনেছি যে তান ইন মেমোরয়াম কাবতাঁট আগা- 
গোড়া মুখস্থ বলে যেতে পারতেন। কাঁলদাসের মেঘদতও তাঁর 

কণ্ণস্থ ছিল। 

হন্দু স্কুলের অঙ্ক শিক্ষক উপেন্দ্রনাথ বক্সীর নাম প্রায় 
কিংবদল্তীর আকার ধারণ করেছে। তান প্রথম দেখেই বৃঝতে 
পারেন সত্ন্দ্রনাথের প্রতিভা আছে। একবার পরাক্ষায় তিনি 

সত্যেনকে 100 নম্বরের মধ্যে 110 দেন, কারণ তানি সবগুলো অগ্কই 
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করোছলেন, যেগুলি করা আবাশ্যক ছিলনা সেগুলিও করেছিলেন। 
বক্সী অহংকার করে বলতেন সত্যেন একাঁদন লাপ্লাস বা কাঁশর মত 

বিরাট গাঁণতজ্ঞ হবে। 
যিনি ভাল শিক্ষক তানি সহজেই প্রতিভার লক্ষণ ধরতে পারেন। 

বক্সী এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে এই বালকাটর অঙ্কের প্রাতিভা 

সাধারণের বহ্ উধ্র্বে। পাঠ্য বইয়ের সমস্ত অঙ্ক কষে ফেলে সত্যেন 

অন্যান্য যা অগ্ক বই জোগাড় করতে পারতেন সেগ্যালর সমস্ত অঙ্ক 

কষে ফেলতেন, তাছাড়া একটি অঙ্ক তানি কষতেন বাভন্ন 
পদ্ধতিতে। ভবিষ্যতে তাঁর যে আশ্চর্য গাঁণতিক প্রাতভা সকলকে 

চমতকৃত করবে এই সময়েই তা অত্কুরিত হচ্ছিল। 1908 সালে তাঁর 
এনট্রেন্স পরাক্ষা দেবার কথা । কিল্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরীক্ষার ঠিক 
দুশদন আগে তিনি পানবসন্ত রোগে আক্রান্ত হলেন। ফলে 

এক বছর নষ্ট হল। আর এক বছর তাঁকে 'হন্দ; স্কুলে থাকতে 
হল। এই সময়টা তান উচ্চতর গাঁণত ও সংস্কৃত সাহত্যের চর্চা 

করেন। 
1909 সালের এনদ্রেল্স পরাঁক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ পণ্চম স্থান পেলেন। 

যে ছেলেট প্রথম হয় তার নাম চণ্ডাীদাস ভট্টাচার্য-সেও 'হন্দু 

কুলের ছাত্র। তবে ছেলোট পরের বছর মারা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ 
সংস্কৃত, ইতিহাস ও ভূগোলে যথেষ্ট কাঁতত্ব দেখালেও তিনি কলেজে 
বিজ্ঞান পড়াই স্থির করে প্রোসডেন্সী কলেজের ইনটারামাডয়েট 
সায়েন্স ক্লাসে ভর্তি হলেন। 

1909 সালাট বঙ্গদেশে বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে, 

বিশেষ করে পদার্থাবজ্ঞান ও রসায়নে । তাঁর আত্মজনীবনীতে 
প্রফল্লচন্দ্র এই কথার উল্লেখ করে লিখেছেনঃ 

সেই স্মরণীয় বছরে এমন একদল মেধাবী ছান্ন প্রোসিডেন্সী 
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কলেজে ভার্ত হয় যারা ভাবষ্যতে গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রণীর ভাঁমকা 
'নিয়োছল।? 
এদের মধ্যে তীক্ষতম মেধার অধিকারী ছিলেন সতোন্দ্রনাথ। 

যে ছান্রগোষ্ঠীর কথা প্রফল্লচন্দ্র বলেছেন তাঁদের মধ্যে আরো ছিলেন 

জ্রানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নাখলরঞ্জন সেন, পালন 

বিহারী সরকার, মাণকলাল দে, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং অমরেশ 
চক্রবতাঁ। দুইবছর পরে মেঘনাদ সাহা প্রোসিডেন্সী কলেজে ভার্ত 
হন। প্রোসডেল্পী কলেজে এমন উজ্জবল তারকার সমন্বয় আর 

ঘটোন_ এদের মিলিত পরাক্ষার ফল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 

ইতিহাসে অতুলনীয় দণ্টান্ত হয়ে আছে। এই গোম্ঠীর থেকে 
কয়েক বছর উপরের ক্লাসে ছিলেন প্রশান্তচন্দ্রু মহলানাবশ, নীলরতন 
ধর, শীশরকুমার মিত্র প্রভৃতি । এ'রা শুধু যে গবেষণার মান প্রাতিষ্তা 
করে গেছেন তাই নয়, পরে ঘখন ভারতে বিজ্ঞান নীতি ও গবেষণার 

ধারা নির্ধারত হয় সেই সব গঠনমূলক কাজে এদের প্রায় সকলেরই 
প্রত্যক্ষ অবদান ছিল। 

পড়াশোনার ক্ষেত্র বাদ দিলেও কিন্তু এই গোষ্ঠী কয়েকাট আদর্শ- 
গত ব্যাপারে ছিল সমর্পিতপ্রাণ ও একাত্ম। এরা সকলেই ছিলেন 

একান্তভাবে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী । এদের মধ্যে অনেকেরই 

বিপ্লবীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল। কয়েক- 

জনের যোগাযোগ ছিল খুবই ঘানচ্ঠ। 
1905 সাল, যে বছর আইনস্টাইনের আপৌঁক্ষকবাদ প্রকাশিত হয় 

ভারতের রাজনোৌতিক ইীতিহাসেও একটি উল্লেখযোগ্য বছর। 
সত্যেন্দ্রনাথের বয়স তখন এগারো, তখনো তিনি স্কুলের ছান্র। 

সেই সময় লর্ড কান বঙ্গাবভাগ হবে ঘোষণা করেন। রাজনৈতিক 
আন্দোলন তখন বঞ্গদেশে এমন একটা অবস্থায় পেশছেছে যে 
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কাজনের মত প্রতিক্রিয়াশীল সাম্াজ্যবাদীর পক্ষে সেটা সহ্য সীমা 

আঁতক্রম করে যাঁচ্ছল। তিনি এই আন্দোলন ভেঙে দেবার জন্য 

এক চমৎকার কৌশল অবলম্বন করলেন। এর জন্য প্রথমে প্রয়োজন 

ছিল জাতীয় একতার মূলে কুঠারাঘাত করা। কিছাাদিন যাবং শাসন 

কাজের সূবিধের জন্য বঙগদেশকে বিভন্ত করার কথা ভাবা হচ্ছিল। 
কার্জন কংগ্রেস এবং কলকাতার নেতৃবৃন্দকে এক বিবেচনা করলেন। 

তাঁর মতে এই নগরই ছিল যত রাজবিরোধাঁ ষড়যন্তের কেন্দরচ্ছুল। 

বাংলাভাষীদের দূভাগ করে দিলে জাতাঁয় আন্দোলনে বাঙালীদের 

প্রভাব বহুলাংশে খর্ব হবে-এই ছিল তাঁর ধারণা । ঢাকা, চট্টগ্রাম 

ও রাজসাহাী বিভাগকে বাংলা থেকে আলাদা করে আসামের সঙ্গে 
যুক্ত করে পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে একাট স্বতন্ত প্রদেশ সৃষ্টি 

হবে। এই প্রদেশের রাজধানী হবে ঢাকা। জনমতকে সম্পূর্ণ 

উপেক্ষা করে তান বঙ্গদেশকে দুখণ্ড করতে উদ্যত হলেন, কিন্তু 
এর ফলে চাপা অসন্তোষ দাউ দাউ করে জবলে উঠল। শিক্ষিত 

বাঙালীরা প্রাতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠলেন। নতুন করে জাতীয়তা- 

বাদের প্রবাহ দেশকে ভাসয়ে দিল। এইরকম আদর্শবাদ ও 

আবেগদীপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সমসাময়িকরা 

কৈশোর থেকে যৌবনের 'দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। 

সত্যেন্রনাথের বাল্যবন্ধু নীরেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন, “তরুণ 

সত্যেনের জীবন ঘখন গঠিত হচ্ছে সেই সময় তাঁর উপরে সবচেয়ে 
গভীর প্রভাব বস্তার করেছিল স্বদেশী আন্দোলন।* রবীন্দ্রনাথ 

ও ঠাকুর পাঁরবারের লোকেরা এই আন্দোলনকে একটা অনুষ্ঠানের 

পর্যায়ে নিয়ে গিয়োছলেন। রাখীবন্ধনের দিনটি উদযাপিত হত 
শচত্তশুদ্ধির দিন রূপে । সোঁদন সকলের বাঁড় অরদ্ধন, মোড়ে মোড়ে 

বিদেশী কাপড় জালিয়ে বহদ্যংসব হত। প্রত্যেক বাঁড় থেকে 
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1বদেশশ জানিস, 'বশেষ করে কাপড় নিয়ে আসা হত-_সত্যন্দ্রনাথের, 

সমবয়সক ছেলেরা মহা আনন্দে বাঁড় বাঁড় গিয়ে বিদেশী কাপড় 

সংগ্রহ করতেন ও উনূনে জল ঢেলে আগুন 'নীভয়ে দতেন। এটা 

একটা বাংসাঁরক অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়য়োছল। এর অন্তর্নীহত 
তাৎপর্য ছিল অনেকটা ধমাঁয়। বৃটিশদের প্রতি ঘ্ণা প্রদর্শনের 
উদ্দেশ্যে যে এইসব অনুষ্ঠান করা হত তা ঠিক নয়, এগুলি করা 

হত কর্তব্য হিসেবে, পর্মের অঙ্গ হিসেবে । বৃটিশ জিনিস বয়কট 

সুরু হল পুরো দমে। ঠিক সেই সময় আবার তরুণদের স্বাধীনতার 
জন্য মানীসক ও শারীরক প্রস্তুতি দেবার উদ্দেশ্যে গৃপ্ত সাঁমাত 

গড়ে উঠল। অনুশীলন সাঁমাত ছিল এইরকম একটি সাঁমাত। 
এরা শেখাত শরীর চর্চা এবং অস্ত্রচালনা। সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধ, 
জীবনতারা হালদার এইসব গুপ্ত সাঁগাতির ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে 

যুস্ত ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ এইরকম একটি সাঁমাত পাঁরচালিত নৈশ 
সকুলে পড়াতেন। স্কুলাটর নাম ছিল ওয়ার্কং মেনস ইনাস্টাটিউট 

_এখানে শ্রামকদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদান করা হত। মানিক- 
তলা স্ট্রীটের কেশব একাডেমীতে ক্লাস বসত। এই ইনাস্টাটউট 

প্রাতষ্তঠী করেন অরাবন্দ ও বারীন ঘোষের এক সহকমাঁ। 

প্রোসডেন্সী কলেজের বিখ্যাত অঙ্কের অধ্যাপক ডি. এন' মল্লিক 

ছিলেন স্কুলের প্রোসডেন্ট, যাঁদও বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ 

যোগাযোগ ছিল না। যেসব ছান্রা স্কুলের শিক্ষণকার্য পাঁরচালনা 

করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, 

গিরজাপাঁত ও পশুপাতি ভট্টাচার্য এবং হরিশ সংহ। এদের 

বি. এসাঁস পরীক্ষা পর্য্ত এই ক্লাসগ্দলি এরা নিয়ামতভাবে 
নিয়ে থাকতেন। | 

তবে 190 সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সত্্দ্রনাথের পরবরতাঁ 
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কালের বন্ধ; মেঘনাদ সাহা যেভাবে জাঁড়ত হয়ে পড়েছিলেন, 
সত্ন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তেমন প্রত্যক্ষভাবে ক্ষাতিকর ?কছ; ঘটোন। 

মেঘনাদ তখন গ্রামের স্কুল ছেড়ে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়ছেন__ 

একটি স্টাইপেন্ড মান্র সম্বল, এমন সময় দেশ জুড়ে লেগে গেল 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। তখন ইংরেজ গভর্নর সার ব্যামফিচ্ড ফুলার 

স্কুল পাঁরদর্শনে এসেছেন। উ্চ্ ক্লাসের ছাত্ররা ক্লাস বয়কট করল। 

যারা যারা এই বয়কটে অংশ 'নয়েছিল তারা সকলেই স্কুল থেকে 
বিতাঁড়ত হল, তাদের মধ্যে ছিলেন মেঘনাদ সাহা ও 'নাঁখলরঞ্জন 

সেন। মেঘনাদের বৃত্ত বন্ধ হয়ে গেল। অবশেষে তিনি একটি 

প্রাইভেট স্কুলে স্থান পেলেন। কোন না কোনভাবে স্বদেশী 
আন্দোলন এ সময়কার প্রত্যেক ছান্রের জীবনে ছাপ ফেলোছল। 

এই ছাপ এতই দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল যে এ“রা প্রায় কেউই সরকারী 
চাকরীতে যানান। তার বদলে এণ্রা বিজ্ঞানের মধ্যে দিয়ে দেশের 

সেবাই ধর্ম বলে মেনে নিয়েছিলেন। 
প্রোসডেন্সী কলেজের শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যেও সেই সময় হয়ৌছল 

উজ্জ্বল সব জ্যোতিজ্কের 'সমাবেশ। রসায়নে ছিলেন আচার্য 

প্রফলল্লচন্দ্র, পদার্থাবদ্যায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও সংরেন্দ্রনাথ 
মৈন্র, অঙ্কে ছলেন ডি. এন" মল্লক, শ্যামাদাম মুখোপাধ্যায় ও 

সি. ই. কালিসের মত পাঁণ্ডত ব্যান্তরা, ইংরেজী বিভাগে ছিলেন 
মনোমোহন ঘোষ 'অরবিন্দের দাদা), মিঃ পার্সভাল ও পপ. সিং ঘোষ 
(শেষোন্ত অধ্যাপক বিখ্যাত হেডমাস্টার ঈশান ঘোষের পুত্।) 

চতুর্থ বিষয় হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ নেন শারীরতত্ব (ফিজিওলজি)। 
এই বিষয়টি পড়াতেন সুবোধচন্দ্র মহলানাবিশ (প্রশান্ত মহলানাবশের 
কাকা)। ফাইনাল পরাঁক্ষায় এই বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ 100 মাকের 
মধ্যে 100 পেয়েছিলেন। স্কুল থেকেই সত্যেন ছিলেন অত্যন্ত চণ্চল 
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প্রকীতির। সর্বদাই তাঁর মাথায় দুষ্টব্যাদ্ধ খেলত। মেধাবা ছাব্নদের 
সাধারণত শান্তশিম্ট বলে মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু সত্যেন 

ছিলেন ঠিক তার বিপরীত। শিক্ষকদের ক্লাসে নানাভাবে বিরন্ত 

করা ছিল তাঁর স্বভাব। অবশ্য এই দুঙ্টুমী কখনই ভদ্রুতার মাত্রা 

অতিক্রম করত না বলে শিক্ষকরাও তাঁকে প্নেহ করতেন। প্রথম 
দিন ক্লাসে এসেই আচার্য প্রফল্লচন্দ্র বুঝতে পারেন ছেলোট অত্যন্ত 

দুষ্টবৃদ্ধিসম্পন্ন। পরের দন থেকেই তান সত্যেনকে গ্যালারি 

থেকে নেমে এসে তাঁর টোবলের পাশে একাট টুল পেতে বসতে 
আজ্ঞা করেন। 

ইনটারামডিয়েট পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ ইংরেজীতে সর্বোচ্চ মার্কস 
পান। অধ্যাপক পার্সভাল সেই বছরই অবসর নেন। 'তাঁন 

সত্যেন্দ্রনাথের উত্তরপন্রে বাড়তি দশ শম্বর যোগ করে িখে দেন, 

“এই ছেলোটর মৌলিক 'চন্তা করার ক্ষমতা আছে'। তিনি এই 
খাতা দেখে এতই মান্ধ হন যে ইংলণ্ড চলে যাবার আগে 
সত্যেন্দ্রনাথকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করেন। 

ছেলেবেলা থেকেই সত্ন্দ্রনাথের দৃষ্টিশত্তি ক্ষীণ ছল, সেজন্য 

[তান খেলাধূলায় খুব সাক্কয় অংশ নিতে পারতেন না। কোনরকম 

খেলার ব্যাপারে. কখনো তাঁর কোন আগ্রহও দেখা যায়নি। 

1911 সালে আই এসাঁস পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম স্থান লাভ 

করেন। মেঘনাদ সাহা ঢাকা থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি 

হন তৃতীয়। মেঘনাদ সাহা এর পর কলকাতায় চলে এসে 

প্রোসডেন্সী কলেজে ব. এসাঁস ক্লাসে ভার্ত হন। 

বি. এসাঁস ক্লাসে মেঘনাদ, সত্যেন্দ্রনাথ ও নাখলরঞ্জন দিলেন 

গাঁণত); জ্ঞান ঘোষ ও জ্ঞান মুখোপাধ্যায় নিলেন রসায়ন; শৈলেন 

ঘোষ, অমরেশ চক্রবতাঁ এবং গ্লেহময় দত্ত নিলেন পদার্থবিজ্ঞান। 
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1913 সালের বি এসাঁস অনার্ঁ পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ হলেন 

প্রথম, মেঘনাদ দ্বিতীয় এবং 'নাঁখলরঞ্জন তৃতীয়_বলাই বাহল্য 
সকলেই প্রগম শ্রেণীতে । তার দু বছর পরে 1915 সালে এম. এসাঁস 
মিশ্র গাঁণতে একই ফলাফলের পুনরাবৃত্তি হল, . কেবল নাখল- 

রঞ্জন সেবছর পরীক্ষা দেনীন। মাইনাস চোদ্দ পাওয়ারের চশমা- 
ধারী এই ছেলেটি ইতিমধ্যেই 'বিম্ববিদ্যালয়ে কিংবদন্তীতে পাঁরণত 

হয়েছিল, যে ছেলোট 'িধ্বাবদ্যালয়ের কোন পরীক্ষাতেই কখনো 
দ্বিতীয় হয়নি। তবে পড়ুয়া ছেলেদের মত তান সর্বক্ষণ নিজের 
পড়াতেই ডুবে থাকতেন না, দিনের অনেকটা সময় সহপাঠী এবং 

বন্ধণদের পড়ানোতেও ব্যয় করতেন। হরিশ সিংহের বাঁড়তে তাঁদের 
শিক্ষাদানের আসর বসত। তাঁর কাছে পড়ে উপকৃত হয়েছেন 

বিশেষভাবে নীরেন্দ্রনাথ রায়. ও দিলীপকুমার রায়। এই সময় 
সত্ন্দ্রনাথ সবুজপত্র গোল্তীর সংস্পর্শে আসেন এবং প্রমথ 

চৌধুরীর বাড়ি তাঁর যাতায়াত সুরু হয়। আলাদা অধ্যায়ে এ-বিষয়ে 
বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। 

সতোন্দ্রনাথের কলেজ জাঁবনের একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে 

অপ্রাসাঙ্গক হবে না। 1914 সালে, প্রথম বিশবযদ্ধ আরম্ভের 
ঠিক আগে একটি সেকেন্ড ইয়ারের ছান্রকে পদার্থাবদ্যার অধ্যাপক 
হ্যারসন, অপমান করেন। খবরটা ছাড়িয়ে পড়তেই ছেলেরা দলে 
দলে ক্লাস ছেড়ে বোরয়ে আসতে লাগল। মিটিং হল। সেখানে 

সতোন্দ্রনাথ বন্তৃতা দিলেন। তান ছাত্রদের এই অপমান সহ্য না 

করার জন্য 'আহ্বান জানালেন। দিনের শেষে অধ্যাপক হ্যারিসন 
ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য হলেন। ব্যাপারটার এইখানেই ইতি। 
তবে এর কয়েক বছর পরেই 1919 সালে সেই বিখ্যাত সুভাষচন্দু 
ও ওটেন সংক্রান্ত ঘটনাটি ঘটে। সত্যেন্দ্রনাথ অবশ্য ততাঁদনে কলেজ 
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থেকে বেরিয়ে গেছেন। 

সুনশীতকুমার চট্টোপাধ্যায় 1964 সালে এক স্মাঁতচারণায় 

[লিখেছেনঃ “অধ্যাপক বস্ আমার থেকে চার ক্লাস নচে 'ছিলেন। 

কলেজ জীবন থেকেই তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার ঘটেছে। 

1913 সালে আম তখন সদ্য এম. এ পাশ করোছি। তখন আম 

বশবাবদ্যালয়ের জার্মান ক্লাস করছি। যতদূর মনে পড়ে সেই 

ক্লাসে মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুও ছিলেন। আম জানতাম 

তাঁরা বিজ্ঞানের মেধাবী ছান্র, সাঁহত্য ও ভাষাতত্বের ছাত্র আঁম-যে- 

সব ছাত্রেরা ভৌত বিজ্ঞানের মত জটিল বিষয় ?নয়ে চর্চা করছেন তাঁরা 

বয়সে ছোট হলেও তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার সীমা [ছল না।” 

ভাষা শেখার সহজ ব্যংপাত্ত ছিল সত্যেন্দরনাথের। 1908 সালেই 

[তান এক ফরাসী ভদ্রুমাহলার কাছ*থেকে ফরাসী ভাষা শিখতে 

আরম্ভ করেন। 1914 সালে মান্র কুঁড়ি বছর বয়সে তাঁর বিবাহ 

হয়। পান্রী ছিলেন শ্যামবাজারের কাছে কম্বূলিয়াটোলা নিবাসী 

ডান্তার যোগান্দ্রনাথ ঘোষের একমান্র সন্তান উষাবতাীঁ। তখনকার 

সামাঁজক প্রথা অনুযায়ী বিবাহের ব্যাপারে সত্যেন্দ্রনাথের কোন 

মতামত দেওয়ার স্বাধীনতা ছিল না। তাঁর পিতা কাজ উপলক্ষে 

মা। যাঁদও তরুণ সত্যেন তখন ইবসেন পাঠ করছেন কিন্তু তিনি 

এতই মাতৃ-পিতৃভন্ত ছিলেন যে এই বিয়েতে কোনই আপাত্ত করেন 

ন। তাঁর মা যে মেয়োটকে পছন্দ করলেন তান তাকেই বিবাহ করতে 

সম্মত হলেন অবশ্য তাঁর একটি সর্ত 'ছিল। তখনকার সামাঁজক 

কুপ্রথা যৌতুক নেওয়া সম্বন্ধে সত্যেনের প্রবল আপাতত ছিল। 1তনি 

বলেন পান্রশর পিতার কাছ থেকে যাঁদ কোন যৌতুক না নেওয়া 

হয় তবেই তান এই বিবাহে মত দেবেন। এই সর্ত পালন করা 
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হয়োছল। অবশ্য আরেকটি সর্তও ছিল। সত্যে্্রনাথের বন্ধ- 
বান্ধব 'মালয়ে দুশোজন বরধঘান্রীকে যেন ভালভাবে আপ্যায়ন করা 
হয়। এতেই বোঝা যায় বন্ধমহলে তিনি কতদূর জনপ্রিয় ছিলেন। 
বিবাহের আগে একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটে। তখনো 

বিবাহের প্রস্তাব আসেনি। ডক্টর যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ বস পাঁরবারে 
কোন ব্যন্তির চাকৎসার জন্য তাঁদের বাড়তে আসেন। জীবনী- 
কারকদের কাছে শ্রীমতী উধাবতী দেবী স্বয়ং এই ঘটনা বিবৃত 
করেছেন। সুদর্শন একটি তরুণ ডান্তারবাবুকে আলো দেখয়ে 

বাঁড়র ভেতরে নিয়ে যায়। ছেলোটকে দেখেই তাঁর ভালো লাগে। 
অবশ্য তখনো তিনি জানতেন না পরবতাঁ কালে এই ছেলেটিই 
তাঁর জামাতা হবেন। 

উষাবতাঁর যখন বিবাহ হয় খন তাঁর বয়স এগারো । তিনি অবশ্য 
স্কুলে পড়েছিলেন- প্রথমে নিবোঁদতা স্কুলে ও পরে মহাকাল 

পাঠশালায়। স্বীকে উৎসাহী স্বামী ইংরেজী শেখাতে আরম্ভ 
করেন। পরে নিজেদের মেয়েদের বিত্াহের সময় সত্য্দ্রনাথ 
তাদের গ্র্যাজুয়েট হবার আগে বিয়ে দেবার পক্ষপাতন ছিলেন না। 



3. কর্মজীবন? প্রথম পর্ব (1915--1920) 

কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের কৃতী ছান্র সত্যেন্দ্রনাথ অবশেষে কর্ম- 

জীবনের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ালেন। সামনে ভীবষ্যং কর্মজীবনের 
কি সম্ভাবনা তখন? তখনকার 'দনে চাকরী পাওয়া ছিল দুষ্কর । 
সত্যেন্দ্রনাথ কাজের সন্ধান করতে লাগলেন। তার ফাকে ফাঁকে 

তিনি ছাত্র পাঁড়য়ে অর্থ উপাজন করতেন। গৌরাঁপুর রাজবাড়ীর 
কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া, যাঁন পরে বিখ্যাত চিন্র পারচালক ও আভনেতা- 

রূপে খ্যাত অন করেন, এই সময় সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্র ছিলেন। 
দুটি জায়গায় তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য হয় এই য্যান্ততে, যে তান 
চাকরীর তুলনায় অত্যধিক গুণসম্পন্ন। 

অবশেষে সুযোগ এসে গেল। এই সময় স্যার আশুতোষ 

মুখোপাধ্যায় ফ্লাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষণ ও গবেষণা আরম্ভ করার 

চেষ্টা করছিলেন! ভারতে এই ধরনের প্রয়াস 1তানই সর্বপ্রথম 
করেন। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ইতিমধ্যেই দেশের লোকের 
মনে দেশীয় শপ, বাঁণজ্য ও অর্থনীতিক স্বাধীনতার বাসনা 
অঞঙ্কুরিত হয়েছে। এর জন্য যে ধরনের 'শক্ষা ও প্রস্তুত দরকার 

তখনকার স্কুল কলেজের শিক্ষায় তার একান্ত অভাব ছিল। 

কিন্তু আশুতোষ এই অবস্থার পাঁরবর্তন ঘটালেন। 1908 সালের 
আগে মান্র কয়েকাঁট কলেজের পাঠক্রমে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। 

আশুতোষ 1916 সালে এক পাঁরকজ্পনা করেন যার ফলে বিশব- 
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বিদ্যালয় কেবলমান্র অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্রকে স্বীকাঁতি দান ছাড়াও 

শিক্ষাদান কেন্দ্রে পারণত হবে। তিনি প্লাতকোত্তর ক্লাসও প্রবর্তন 
করার ব্যবস্থা করেন। নতুন ল্যাবরেটরী গড়ে তোলার ও ক্লাস 

নেবার জন্য লোক দরকার। স্যার তারকনাথ পাঁলত ও স্যার রাসাঁবহারী 
ঘোষের দানের ফলে 98 আপার সারক্লার রোডে (যার এখন 
নতুন নাম আচার্য প্রফল্ললচন্দ্র রায় রোড) বিজ্ঞান কলেজের 'ভাত্ত 

দ্থাঁপত হল। বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে স্যার তারকনাথ পাঁলতের 

বাসভবনে খোলা হল জীববিজ্ঞান বিভাগগুলি। 

1916 সালে সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ উভয়েই নবগঠিত ফলিত গাঁণত 

বিভাগে লেকচারার নিঘুস্ত হলেন। কিন্তু এ বভাগের ঘোষ 
অধ্যাপক ডঃ গণেশ প্রসাদের সঙ্গে তাঁদের মতান্তর হওয়ায় দুজনেই 
আশৃতোষের অনুমতিক্রমে চলে আসেন পদার্থাবজ্ঞান বিভাগে, 
যঁদও পদার্থীবজ্ঞান তাঁরা "কলেজে পড়োছলেন বব. এসাঁস' 
অবধি। 

ইতিমধ্যেই পদার্থবিজ্ঞান বভাগে মহাসমস্যার সৃষ্ট হয়েছে। 
স্যার পি. সি" রায় নিজের তত্বাবধানে রসায়ন বিভাগ্গাট ভালভাবে 

গড়ে তুলোছিলেন কিন্তু পদার্থাবজ্ঞানে কোন বিভাগীয় প্রধান ছিলেন 
না। দেবেন্দ্রমোহন বস্ এই বিভাগে ঘোষ প্রফেসার নিযন্ত হয়ে- 
ছিলেন বটে, কিন্তু উচ্চতর 'শক্ষার জন্য তাঁকে জার্মানী পাঠান হয়। 
ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল। উন সেখানে আটক রইলেন। 
সুতরাং পদার্থীবজ্ঞান বিভাগটি গড়ে তোলার ভার পড়ল কয়েকজন 

তরুণের হাতে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ, শিশির 
মিত্, শৈলেন ঘোষ (যান পরে উগ্র রাজনীতি করার জন্য দেশ 
ছাড়তে বাধ্য হন), ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভাতি। তাঁরা এত চমৎকারভাবে 

শভাগাঁট গড়ে তোলেন যে যখন সি. ভি. রামন পালিত অধ্যাপক 



কর্মজীবন £ প্রথম পর্ব 31 

শহসেবে যোগদান করেন তখন বিভাগের কাজকর্ম সম্পূর্ণ স্বাভাবিক 

সবচ্ছন্দগাঁতিতে চলছে। 

নিজে থেকেই আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে প্রাঠ নিতে আরম্ভ করেন 
সাহা ও সত্যেন্দ্নাথ। তাঁরা দুজনেই জার্মান ভাষা জানতেন। 
জার্মান ক্লাসে তাঁদের সহপাঠী ছিলেন সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায় । 
তখন পদার্থাবজ্ঞানে এক যুগসদ্ধিক্ষণের কাল। পুরণো "চিন্তাধারা 

দ্রুত পালটে যাচ্ছে। কোয়ান্টামবাদ, আপৌঁক্ষকবাদ ও নীলস বোরের 

হাইড্রোজেন বর্ণাল তন্তু পদার্থাবজ্ঞানে এক নতুন যুগের সূচনা 

করেছে। সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ এইসব নব-আবিত্কৃত তত্ব নিয়ে 

আলোচনা করতেন। কলকাতার অন্যান্য বয়স্ক শিক্ষকরা এইসব 
নতুন খবরের খোঁজ রাখতেন না। তাঁরা এম. এসাঁসি- পাঠক্রমের 

সেই সনাতনী বিষয়বস্তুর বোঁশ জানতেন না-এইসব যুগান্তরকারা 

পারবর্তনের খবর তাঁদের কাছে পেণছয়নি। আশুতোষ যে 
তরুণ গোষ্ঠীকে ভার 'দয়োছলেন তাঁরা ফ্লাতকোত্তর পাঠনক্রমটিকে 

একেবারে আধুনিকভাবে গড়ে তুললেন। 

একথা ভুলে গেলে চলবে না যে সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ পদার্থ- 

বিজ্ঞানের শিক্ষা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের 
শক্ষাদান করার কেউ ছিল না। এই কাজে বাধাও ছিল পর্বত 
প্রমাণ। নতুন প্রকাঁশত বইগুলি হাতে পাবার কোন উপায়ই ছিল 

না-সবচেয়ে বড় বাধা ছিল সেটাই। সেই ঘুগে ভারতীয়দের পক্ষে 
আন্তজাতিক সম্মেলন বা সোঁমনারে অংশগ্রহণ করা ছিল কল্পনা- 
তাঁতি। কোথা থেকে বই! পাওয়া যায় সেই চিন্তায় যখন তাঁরা উদদ্রান্ত 
এমন সময় তাঁদের সামনে এক অভাবনীয় সুযোগ এসে উপাস্থিত 

হন। 

হাওড়ায় শিবপূর বেঙ্গল ইঞ্জনিয়ারং কলেজে তখন এক জার্মান 
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অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর নাম পি. জে' ব্রুল। বাচন্ত্র কর্মজীবন 
ছিল এই অধ্যাপকের। যাঁদও তিনি উদ্ভিদ্বিদ্যায় ডন্ুরেট করেন, 
কিন্তু শারীরিক কারণে তাঁর খোলা জায়গায় থাকা বারণ হয়ে যায়। 

তখন তিনি বিষয় পারবর্তন করে পদার্থবিজ্ঞান চর্চায় মন দেন। 

তাঁর ভারতে আসার কারণ এখানকার উষ্ণ জলবায়্। তাঁর স্বাস্থ্যে 
পক্ষে উফ আবহাওয়ার প্রয়োজন ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ও সাহা ব্লুলের 

সাহচর্যে খুবই উপকৃত হন, কেননা ব্রুল তাঁদের বন্ধুর মত উৎসাহ 
দিতেন এবং এইসব বই-ই 'কন্তু ছিল জার্মান ভাষায় লেখা । এর 
মধ্যে কিছু বই ছিল ম্যাক্স প্ল্যাংকের। সাহা আগে থেকেই জার্মান 

শিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন, সত্যেন্রনাথও এই ভাষা চর্চা শুরু 
করলেন। স্বীবধের জন্য দুই বন্ধ; নিজেদের মধ্যে বিষয়গ্যাল ভাগ 

করে নিয়োছলেন। সাহার ভাগে পড়ল থার্মোডায়নামিক্স ও 
স্ট্যাটীস্টকাল মেকানিক্স । সত্যেন্দ্রনাথ পড়তে লাগলেন ইলেকট্রো 

মাগনেটিজ্ম্ এবং থিওরি অফ রিলেটিভিটি। দুই বন্ধই উত্তর- 
কালে নিজেদের বেছে নেওয়া বিষয়গুলিতে গবেষণা করে বিম্ব- 

বিখ্যাত হয়োছলেন। জ্যোর্তিপদার্থীবজ্ঞানে যে দশটি মৌলিক 

আঁবচ্কার হয়েছে, সাহার তাপ-আয়নন তত্ব তার মধ্যে একটি বলে 

স্বীকৃত। এই তত্বের ফলে নক্ষত্রদেহের উপাদানগ্ীলর যান্তসঙ্গত 

ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। সত্যেন্দ্রনাথের বোস-সংখ্যায়ন আধুনিক 

পদার্থাবজ্ঞানে বিশেষ করে মৌলকণা ও অতি-পারবাহিতার ক্ষেত্রে 
এখনো গুরত্বপূর্ণ অবদান বলে মনে করা হয়। 

সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম গবেষণা পত্র_দি ইনফ্লুয়েল্স অফ দি ফাইনাইট 
ভলিউম অফ মলিকিউলস অন দি ইকোয়েশান অফ স্টেট, অবস্থা 
সমীকরণের উপর অণুদের সীঁমত আয়তনের প্রভাব, মেঘনাদ সাহার 

সঙ্গো ঘযন্তুভাবে 'লাখত। সাধারণত গাণিতিক প্রক্রিয়ার সাবধের 
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জন্য গ্যাসে কতকগুলি প্রকঞ্গিত ধর্ম আরোপ করা হয় এবং তাকে 
আদর্শ গ্যাস বলা হয়। ভোত পাঁরাস্থৃতিতে যে গ্যাস থাকে তার 
ধর্ম এ প্রকজ্পিত ধর্ম থেকে ভিন্ন হয়। সেই বিষয়ে এই গবেষণা- 

পন্র। পত্র 1918 সালে লন্ডনের ফিলসাঁফকাল ম্যাগাঁজনে 

প্রকাশিত হয়। 

এর পরের দ্যাট গবেষণা-পন্র ছিল সম্পূর্ণরূপে গাঁণাতিক বিষয়ে 
_দি স্ট্রেস ইকোয়েশান অফ ইকুর্টীলবিয়াম এবং অন দি হরপোল 
হোড। 1919 ও 1920 সালে এদট বুলেটিন অফ দি ক্যালকাটা 
ম্যাথেমোটকাল সোসাইটিতে প্রকাশিত হয়। 1920 সালে সত্যেন্দ্- 

নাথের পরবর্তা প্রবন্ধব_অন দি ডিডাকশন অফ রিভবার্গস্ ল ফ্রম 
দ কোয়ান্টাম থিওরি অফ স্পেকদ্রাল এীমশন প্রকাশিত হয় ফিল- 

সাঁফকাল ম্যাগাজিনে। এইসব প্রবন্ধগ্ীল থেকে বোঝা যায় 
সত্যেন্্নাথের অঙ্কের উপর আশ্চর্যরকম দখল তো ছিলই, এবং 

সব সময়েই তাঁর প্রচেষ্টা ছিল সমস্যাটির একেবারে মূলে প্রবেশ 

করা। | 
এই সময়ে সাহার সহযোগিতায় সত্যেন্দ্রনাথ আইনস্টাইনের 

আপেক্ষিক তত্বের উপর মূল জার্মান প্রবন্ধগলি ইংরেজীতে অনুবাদ 
করেন। সঙ্কলনটি প্রকাশ করেন কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়। প্রসঙ্গত 

এঁ বিখ্যাত জার্মান প্রবন্ধগ্লির এই প্রথম ইংরেজী অনুবাদ । 

মেঘনাদ সাহা দ্রুত সাফল্য অর্জন করতে থাঞ্চে। তিনি 1919 

সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য থাসস দাখিল করেন। সেই 
বছরই তান ডি. এস-ীঁস. দেন এবং ঘোষ ট্র্যাভেলিং ফেলোশিপ 
নিয়ে ইউরোপ যাত্রা করেন 190 সালের মাঝামাঝি সময়ে। 

সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে স্যার আশুতোষের বনিবনা হচ্ছিল না। 
বেশ কয়েকবার তাঁদের মধ্যে মতান্তর হয়, একবার স্যার আশুতোষের 

৪ 
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করা একাট অধ্কের প্রশনপন্র নিয়ে। 1918 সালে যৃদ্ধ শেষ হবার 

পর দেবেন্দ্রমোহন বসু জার্মানী থেকে ফরে এলেন। ইতিমধ্যে 
আশুতোষ ভারত সরকারের অর্থ-দফতর থেকে আর একাঁট গণস্ট 
প্রাতভা আবচ্কার করেছেন-_সি. ভি. রামন। তান তখন অবসর 

সময়ে ইশ্ডিয়ান আসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশান অফ সায়েল্সে 

গবেষণা করছেন। আশুতোষ 191 সালে তাঁকে পদার্থ বিজ্ঞানে 

পালিত অধ্যাপক মনোনীত করলেন। সত্ন্দ্রনাথ ততাঁদনে অন্য 
কাজের সন্ধান করছেন। ঢাকায় তখন নতুন বিশ্বাবদ্যালয় খোলা 

হচ্ছে। যোগ্য শিক্ষকের প্রয়োজন । কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে 
সত্যেন্দ্রনাথের কাছে রাডার পদের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হল, 

আশুতোষ যখন একথা শুনতে পেলেন তখন তিনি সত্্দ্রনাথের 

বেতন বাড়াতে চাইলেন। কিন্তু সত্্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষকে যাবেন বলে কথা "দিয়ে দিয়েছেন। তিনি সে কথা আর 

ফেরাতে সম্মত হলেন না। 

দেবেন্দ্রমোহন বসু এই ঘটনা সম্বন্ধে লিখেছেন, 
11980 সালের পর থেকে বিজ্ঞান কলেজের পদার্থাবদ্যা বিভাগের 

বড় অস্বাস্তকর পারাচ্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। অল্প জায়গার 
মধ্যে অনেকগ্লি কৃতী বিজ্ঞানী, অথচ ল্যাবরেটরীতে তেমন 
সুযোগ নেই, যল্মপাতিরও অভাব। কাজেই উত্তাপ সপ্টারত 
হওয়া আনবার্য ছিল। কয়েকজন অন্য 'বিশ্বাবদ্যালয়ে চলে 
ঘাওয়াতে অবস্থা একট; স্বাভাবিক হল। অবশ্য ক্রমে স্মাবধাও 
বাড়াছল এবং বিভাগ প্রসারত হচ্ছিল। প্রথম যে বিজ্ঞান 
দেশত্যাগী হলেন তানি সতোন্দ্রনাথ। 
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সত্যেন্দ্ুনাথ সাধারণত পড়াশোনা ঘা করার রান্লেই করতেন, 

প্রদীপের আলোয়। দিনের বেলা কাটত বন্ধদের সাহচর্ষে, বন্ধুদের 
সঞ্জা ছাড়া একা তিনি বড় একটা কাটাতে ভালবাসতেন না। তাঁর 

বন্ধরাও ছিলেন বাছা-বাছা। সেই যুগের শ্রেষ্ঠ লোকেরা ছিলেন 
তাঁর অন্তরঙ্গ সৃহদ। 

1911 সাল নাগাদ পশ্পতি ও গ্বিরজাপাতি ভট্রাচার্ধের (দুই 

ভ্রাতা) বাঁড়তে এত সময় কাটাতেন ষে সেটা প্রায় তাঁর নিজের 
বাড়িতেই পারণত হয়েছিল। হরলাল মিন্ন স্ট্রীটে ছিল এই বাঁড়। 
ভ্াচার্ষরা ছিলেন শিক্ষিত, রুচবান ও সঞ্গীতীপ্রয়। প্রচূর বই 
ছিল তাঁদের বাঁড়তে। এই বাড়তেই সঙ্গীতে হাতেখাঁড় হয় 
সত্যেন্দ্নাথের এবং এখানেই তিনি একাঁট এসরাজ উপহার পান। 
পশুপতির গানের গলা ভাল ছিল। এসরাজে নানারকম 
পর্দার এদিক-ওদিক করে সত্যেন্দ্রনাথ নতৃন নতুন রাগ ও সুর 
সৃষ্টি করতেন_ পশুপাঁত তাতে কথা রচনা করতেন_এইভাবে কাব্য 
ও সঙ্গীত চর্চা করে বহু সময় আতিবাহত হত। ছাদে বসে তাঁরা 
কাব্য ও গাঁহত্য আলোচনা করতেন- সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যেত। 
নিচে থেকে পশ্পতি ও গিরিজাপতি তাঁদের জন্য জলখাবার 
পাঠাতেন লুচি ও হালযয়া। 
নিজের বাড়ির চেয়ে এখানেই বেশি সময় কাটাতেন সত্যেনদুনাথ। 
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য্যান্তিস্গত কারণেই মনে হয় এই বাড়র পরিশীলিত আবহাওয়া 
তাঁর মানাসক গঠনকে প্রভাবিত করে। যোগ্য বন্ধ; আকর্ষণ করার 

সহজাত প্রবণতা ছিল তাঁর। খুব শীঘ্রই তাঁর চারপাশে এসে জড় 

হলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়, হারীতকৃষ্ণ দেব, হারিশ সিংহ, হরিপদ মাইতি 
প্রভীতি। যাঁমনী রায় কাছাকাছি বাগবাজারে থাকতেন। পশ7পাঁতর 

সঙ্গে তার আগে থেকেই বন্ধত্ব ছিল এবং এই বাঁড়তে যথেষ্ট 
যাতায়াত ছিল। এছাড়া আসতেন পূ্ণচন্দ্র সেন নামে সত্যেন্দ্রনাথের 

একজন সহপাঠী । ইনি পরে ডেপুটি ম্যাজস্ট্রেটে হন। তাঁদেরই 

বয়সী আরেকটি তরুণ থাকতেন এই বাঁড়তে। তার নাম ভূপাল- 

ভূষণ ভট্রাচার্য। যাঁদও তিনি এই পাঁরবারের আত্মীয় ছিলেন নয 

তব; তান প্রায় তাদেরই একজন ছিলেন। ভূপালভূষণ কাঁবতা 
লিখতেন, ছন্দ 'নিয়ে নানারকম পরীক্ষা করা ছিল তাঁর খেয়াল। 
সেই যুগে রবীন্দ্রনাথ সবে বাংলা ছন্দকে সংস্কৃতের বন্ধন মস্ত করে 

যুক্ত বর্ণকে এক মাত্রা ধরে কবিতা রচনা করছেন। সংস্কৃতে হস্ত 
বর্ণকে দুই মান্না ধরা হয়। বাংলাতেও আগে এই রীতি অনুসৃত 
হত। রবীন্দ্রনাথ প্রথম এই নিয়ম সাহস করে ভাঙলেন। তখনকার 

সাঁহত্যপ্রোমকরা তাঁর এই প্রয়াসকে সোল্লাসে সমর্থন জানালেন। 

পণ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এঁক সন্ন্যাসী 

ি"বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে - 
এইসব পংস্তিগ্লি তখন লোকেদের মুখে মূখে 'ফরত। 

পশুপতি, পরে "যানি রবীন্দ্রনাথের ঘানিষ্ঠ সাহচর্যে আসেন-_ লেখার 
চেষ্টা করতেন। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ. ও রোদ গঞ্পটির একটি সমা- 
লোচনা লিখে তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে পড়তে দেন। সেই লেখাটি 
নিশ্চয়ই তরুণ সত্যেনের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে, কারণ 
ঠিক তার কয়েকাদনের মধ্যেই 'তাঁন প্রস্তাব করেন একাঁট হাতে- 
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লেখা পান্নকা বার করার। সত্যেনই হবেন তার সম্পাদক। 

গন্িকাঁটর নাম ঠিক হল মনীষা । সত্যেন্দ্রনাথ যখন থার্ড ইয়ারে 
পড়েন তখন এর প্রথম সংখ্যা বার হয়। তাতে সম্পাদক নিজে 

একটি ধারাবাহিক কাহিনী িখোছলেন। আসামের জঙ্গালে 
যেখানে তাঁর বাবা কাজ করতেন, সেখানে ছুটিছাটায় তিনি যেতেন। 

সেই আভজ্ঞতার কাঁহনী। লেখায় যথেষ্ট মূল্সীয়ানার পাঁরচয় 

ছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় পান্রকাটি মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 
কাহিনীটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আরো পরিতাপের বিষয়, 
পান্নকাটির সব কটি সংখ্যাই হারিয়ে গেছে। তবে পান্রকাটর সঙ্গে 
যাঁরা ঘস্ত ছিলেন তাঁদের স্মৃতিচারণ থেকে মনে হয় এটি ছিল 

সাহত্য হিসেবে বেশ উ“চূদরের। 
কর্নওয়ালিশ স্কোয়ার, যা সাধারণভাবে হেদুয়া নামে পাঁরাচিত, 

ছিল তাঁদের আর একটি প্রয় আদ্ভার স্থল। এখন অবশ্য এর নতুন 

নামকরণ হয়েছে আজাদ হিন্দ বাগ। ক্লাসের পরে বন্ধুরা এখানে 
মিলত হতেন। তখন ওখানে সাঁতার কাটার ক্লাব ছিল না। 
জায়গাঁটতে এখনকার মত অত ভিড়ও ছিল না। হারীত- 

কৃষ্ণ একের পর এক রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে যেতেন। প্রায় ষাট 

বছর পরে, সত্যেন্্রনাথের আশী বছরের জন্মদিনে আকাশবাণী 

কলকাতা থেকে তাঁকে সম্মান জানাবার জন্য একটি অনূম্ঠান হয়। 

তাতে ছান্র বয়সে যেসব গান সত্যেন্দ্রনাথের "প্রয় ছিল, সেইসব গান 

বাঁজয়ে শোনানো হয়-উদ্দেশ্য ছিল বৃদ্ধ সতোন্দরনাথকে চমক 
দেওয়া। 

বাঙালাঁদের আভ্ডা দেওয়ার অভ্যাস সুবাদিত। সত্যেন্্নাথ এই 
অভ্যাসটি চর্চার দ্বারা আরো বাঁড়য়েছিলেন। অনেকের কাছে হয়ত 
মনে হতে পারে এটা বৃথা সময়ক্ষেপ ছাড়া আর কিছ নয়, কিন্তু 
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তেমন লোকের কাছে আড্ডা যথেষ্ট চিন্তা ও বুদ্ধির খোরাক জোগাতে 
পারে। কলেজের পরে এই খোলা হাওয়ার আন্ডাতেও তাঁদের 

মন ভরত না, তাঁরা যেতেন হারাীতকৃষ্ণের বাঁড়তে। হারণতকৃষ্ণের 
পিতা অসীমকৃষ্ণ ছিলেন প্লেহশীল ও সহদয়। পত্রের বন্ধ,রা গান 
শুনতে ভালবাসে বলে তান একাঁট অগ্র্যান কিনে দেন। এই 
বাড়তে প্রমথ চৌধুরী, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি গুণজনেরও 
সমাগম হত। 

প্রমথ চৌধুরী পেশাগতভাবে ব্যারস্টর হলেও ছিলেন সাহিত্য- 
প্রেমী ও সূপণ্ডিত। বিশেষ করে সঙ্গীত ও ফরাসী সাহত্যের 
অন্দরাগী ছিলেন তান। তান সবুজপন্ন নামে যে পান্রকা বার 

করেন তাকে ঘিরে এক বযদ্ধিদীপ্ত লেখকগোম্ঠী গড়ে ওঠে। তখন 

বাংলা সাহিত্যে বিশদদ্ধ সাধুভাষার কাল। প্রমথ চৌধুরী প্রথম 
চলিত ভাষাকে স্মহিত্যের অঙ্গনে উপস্থিত করলেন। তাঁর রচনা- 
ভঙ্গী ছিল সরস, পারম্মাজিত ও রুচিসম্পন্ন__তানি বাংলায় এক 
নতুন দ্ৃস্টিভষ্গীর অবতারণা করলেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথকেও এই 
সবজপরগোষ্ঠী কিছ;টা প্রভাবিত করতে পেরোছিল। 
এতাঁদন যেসব উদ্দেশ্যহীন আড্ডায় সময় কাটত তার থেকে ক্রমে 

সত্যেন্দ্রনাথ এই রকম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আলোচনাচক্রে আসতে আরম্ভ 
করলেন। সব্জপন্র গোম্ঠীর পক্ষে তাঁকে দলে পাওয়া ছিল পরম 
সৌভাগ্যের ব্যাপার। যাঁদও সত্যেন্দ্রনাথ এদের সব আলোচনায় 
স্বচ্ছন্দভাবে যোগ দিতেন তিনি কিন্তু কখনো সবুজপন্রে এক 
লাইনও লেখেন নি। তাঁর চরিত্রে কিছ; আপাত বৈপরণত্য 'ছিল-__যা 
পরে তাঁর বহ অন;রাগ্ীকে বিদ্রান্ত করেছে। প্রমথ চৌধুরণ এই 
সম্পর্কে গে একটি মন্তব্য করেনঃ “সম্ভবত উন ব্লযাকযোর্ডের 
সামনেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। 
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ব্রাইট স্ত্রীটে প্রমথ চৌধুরীর বাড়তে সবুজপন্র গোষ্ঠী মিলিত 
হত। এই দলে ছিলেন সুধীরচরণ সিংহ, সোমনাথ মৈত্র, অতুলচন্দ্ 

গৃপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, ধূর্জটপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'দিলীপকুমার 

রায়, মাণিকলাল দে, বরদাচরণ গৃপ্ত, আময় চক্তবতঁ, সূনীতিকূমার 
চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায় প্রভাতি। 

শুধু সাঁহত্য নয়-দর্শন, অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজীবজ্ঞান, 
রাজনীতি, ভাষাতত্ব, বিজ্ঞান প্রভাতি যাবতীয় বিষয় নিয়ে এখানে 
তর্কবিতর্ক হত। সেই যুগের শ্রেন্ঠ সুধ্লশীরা যোগ দিতেন এইসব 

আলোচনায়। নতুন কি কি বই প্রকাশত হচ্ছে সেই 'বিষয়ে 
আলেচ্চনা করতেন তাঁরা-নতুন প্রকাশনগূলি সংগ্রহ করে পড়ার 

চেস্টা করতেন। বই অবশ্য সবচেয়ে বোৌশ িনতেন প্রমথ চৌধূরী । 

তাঁর কাছ থেকে নিয়ে অন্যেরা পড়তেন। সতোন্দ্রনাথকে লেখা 
একটি চিঠিতে প্রমথ চৌধুরী তাঁদের উদ্দেশ্য স্পম্ট করে 

জানিয়েছিলেন $:: 

“পরস্পরের ভাব আদান-প্রদানে যে আনন্দ পাওয়া যায় শুধু ভাই 
নয়, শিক্ষাও পাওয়া ঘায়। আমাদের নতুন মনোভাব সব অবশ্য 
আমরা সকলেই বই থেকেই পেয়োছ, কিন্তু সেই সব বইয়ের 
কথা প্রাত লোকের ভিতর থেকে অক্প বিস্তর নতুন মূর্তি ধারণ 
করে বোরয়ে আসে। যেন মরা জানিস জ্যান্ত হয়ে ওঠে। 

মুখের কথার ভিতর যে প্রাণ ও বৌচন্য আছে তা লেখার কথায় 

সচরাচর পাওয়া দূর্ঘট। এই কারণেই আমি নিজে বকতে ও পরের 
কথা শুনতে এত ভালবাসি। তাছাড়া যাঁরা পড়েছেন তাঁদের আম 

লেখাতে চাই। কেননা বাংলা সাহত্যে জ্ঞানের দিকটা আজ 
পন্ত ফাঁক রয়ে গেছে। আর বতাঁদন বাংলা সাহত্যে জানের 
ভাণ্ডার না হবে ততাঁদন উচ্দরের কাব্য ও মমালোচনার জন্যেও 
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, আমাদের দু-একটি প্রাতিভাশাল লেখকের মুখাপ্রেক্ষী হয়ে 
থাকতে হবে। এক বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের লেখা বাদ দিয়ে 
বাংলা সাঁহত্যে এমন 'কছ থাকে না যা ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া 

যায়-তা নিয়ে গৌরব করা ত দূরের কথা। আর বাঁঙ্কমচন্দ্র ও 
রবীন্দ্রনাথ যে যুগে যুগে জন্মাতে বাধ্য প্রকীতির এমন কোন বাঁধা- 

ধরা নিয়ম নেই। সাহত্যের গ্লানি হলে এ ভূ-ভারতে প্রতিভাশালী 
লেখক অবতীর্ণ হতে বাধ্য, এ কথা শাস্তেও লেখে না। সৃতরাং 

বিজ্ঞান সয় করেছি-_তার ভাগটা দেশের লোককে দেওয়াটা 
কর্তব্য। এই কারণে আমি আপনাকে সবৃজপন্রের আসরে 

নামাতে চাই!” 

ঢকা চলে যাবার আগে শীর্য্ত এদের সঞ্গে সত্যেম্দ্রনাথের যোগা- 
যোগ ঘনিষ্ঠ ছিল। তবে ঢাকা চলে ঘাবার পরেও যোগসূত্র একেবারে 

ছন্ন হয়ান। রবীন্দ্রনাথের পাঁরচালিত পীবাচত্রার আসরেও 
সতোন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই উপাস্থত হতেন। তবে সেখানে তান বড় 

একটা মুখ খুলতেন না, তাঁর ভূমিকা ছিল নীরব শ্রোতার। 
অনেক পরে পরিচয় ন্ৈমাসিক তাঁকে কলম ধরতে বাধ্য করে। 

সব্জপত্রের এঁতিহ্যবাহী এই পান্নকা আধুনিক ও উদারপন্থী। 
তবে সবুজপন্র অনেকটা সনাতনপন্থী ছিল, পাঁরচয়ের দৃষ্টিভঙ্গী 
সর্বাংশে ইউরোপাীয়। এর প্রথম সংখ্যায় সত্যেন্দ্রনাথ লেখেন 
ধবজ্জানের সংকট" নামে প্রবন্ধ, দ্বিতীয় প্রবন্ধ ছিল আইনস্টাইনের 

উপর। পরিচয় প্রথম পাঁচ বছর ত্রৈমাসিক. হিসেবে প্রকাঁশত হয়, 
পরে এট মাঁসিকপন্র হয়ে ষায়। সবুজপন্রের মত পাঁরচয় গোষ্ঠীও 

্ম্পাদকের গৃহে মালতি হতেন। সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্তও 
ছিলেন সত্যেন্দ্নাথের বিশেষ বন্ধ। ছাটিতে কলকাতা এলেই তিনি 
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যেখানেই থাকুন পরিচয়ের আন্ভায় যোগ দিতে যেতেন। সেজন্য 
দরকার হলে শহরের অন্য প্রান্ত থেকে হেন্টে আসতেও দ্বিধা 
করতেন না। 

_ যেখানেই যান সত্যেন্দ্রনাথ আঁতি সহজেই তাঁর চারপাশে গ্াঁণ- 
জ্বানীদের একটা আন্ডা গড়ে তুলতে পারতেন। ঢাকায় তাঁরা 

'বারোজনা' নামে একটি ক্লাব সুরু করেন। এর সদস্য ছিলেন 

রমেশচন্দ্র মজুমদার, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মাহমুদ হোসেন, আর্থার 

হিউজেস, পুণ্যেন্্রনাথ মজুমদার, সতাশরঞ্জন খাস্তগীর, লালত- 
মোহন চট্টোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, সর্বাণীসহায় গুহ সরকার, 
বারেন্দ্রলাল দে। এঁতিহাসিক সুশোভন সরকার ছিলেন ঢাকায় 
সত্যেন্দ্রনাথের প্রাতবেশী। কিন্তু বারোজনা গাঁঠত হবার আগেই 
তানি ক্পকাতায় চলে এসেছেন। 



5. ঢাকা ও ইউরোপ (1921--1926) 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাতান্ঠত হয় 1921 সালে। উপাচার্য ছিলেন 

স্যার ফিলিপ হারটগ। হারটগ যেসব মেধাবী শিক্ষকদের ঢাকায় 
আনেন সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তাদের অন্যতম। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে 
যানি অধ্যাপক ছিলেন তাঁর নাম ডন্তর ভব্রু. এ' জেংকিনস, 'ততটা 

বাদ্ধিমান না হলেও ভালোই”: ছিলেন লোকটি। তান অন্তত 
প্রাতভাবান লোকের খোঁজ পেলে তাঁদের যথাসাধ্য উৎস্বাহ দিতেন 

-_এই গুণ তাঁর 'ছল। হারটগের সঙ্গে লণ্ডনে জ্ঞানচন্দ্র ঘোষেরও 
দেখা হয়েছিল। তাঁর কাজকর্মে আকৃষ্ট হয়ে হারটগ তাঁকে ঢাকা 

বিশ্বাবিদ্যালয়ে রসায়নে অধ্যাপক হয়ে যোগদান করার আমন্ত্রণ 

জানান। 

ঢাকায় আসার একমাস পরে বন্ধ ও সহপাঠী মেঘনাদ সাহাকে 

সত্যেন্দ্রনাথ যে চিঠি লেখেন সেই চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই 
. সময়কার খানিকটা চিন্র পাওয়া যায়ঃ: 

'মাসখানেকের উপর তোমাদের দেশে এসেছি। এখানকার কাজ 
এখনও আরম্ভ হয়নি। তোমাদের ঢাকা কলেজে জিনিস অনেক 
ছিল, কন্তু অযত্ধে তাদের যে দুর্দশা হয়েছে তা বোধ হয় নিজেই 
কতক জান। সাহেবদের 1৪1০-এর উপর অনেক [1001 16175, 

৪) [160 ছড়ান আছে, কোন 21212818095-এর [98 তা ঠিক 

করতে হলে £656810. করতে হবে। 
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এখানে 0০87থ1-এর অভাব, তবে নতুন 8৫৮০1510-র কর্তারা 

8৪০]. 17)0100967 সমেত অনেক ]19420021 01961 দেবেন, এই 

ভরসা 'দয়েছেন। ১০860০০ 14198 আলাদা হবার কথা হচ্ছে। 

ক্ঞান-বিজ্ঞানের এই সদ্য গঠিত কেন্দ্র, যেখানে লাইব্রেরীতে তখন্যে 
আধুনিক পান্রকাঁদ এসে পেপছয় না-_এখানে অবতীর্ণ হলেন 
সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর অনুসদ্ধিংদ মন ও ক্ষুরধার মনীষা 'নিয়ে। 
পদার্থীবজ্ঞানের নবতম আঁবিজ্কার, নবতম ধ্যান-ধারণায় তাঁর মন 

তখন আন্দোলিত। কলকাতায় এইসব নতুন ধারণার ঢেউ ইতি- 
মধ্যেই পেশছে গেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দীর্ঘকাল অল্তরীণ থাকার 
পর 1919 সালে দেবেন্দ্রমোহন বসু দেশে ফিরেছেন। 'তাঁনই 
প্রথম সত্যেন্দ্রনাথকে ম্যাক্স প্ল্যাংক-এর 006777005102101 এ 
ঘা :2069081)101)8 বইটির একটি কাঁপ উপহার দেন। জার্সান 

জ্ঞানী ম্যাক্স প্র্যাংক আধুনিক পদার্থাবজ্ঞানের অন্যতম প্রধান 

স্থপতি। 1900 সালে তানই কোয়ান্টামবাদের সূচনা করেন। এই 
মতবাদ অনুসারে শান্ত ক্রমাগত প্রবাহের মত নির্গত হয় না। মাঝে 
মাঝে এক ঝাঁকের মত বার হয়ে থাকে। বিখ্যাত সমীকরণ £ _%১ 
তাঁরই প্রবার্তিত। এই মতবাদের উপর ভিত্তি করে প্ল্যাংক তাঁর 
41501100101 01 61)675% 20) ৪ 10190 0০0৫ সম্বন্ধে যা লেখেন 

সত্ন্দ্রনাথ সে 'বিষয়ে অবাহত ছিলেন। প্ল্যাংক তাঁর মতবাদটি ষে 
ভাবে উপাস্ত করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ তার সঙ্গে ঠিক একমত হতে 

পারছিলেন না কারণ তিনি কোনরকম জোড়াতালি দেওয়া পদ্ধতিতে 
বিশবাসী ছিলেন না। তাঁর মত খংতখঃতে লোকের পক্ষে প্ল্যাংকের 

প্রমাণাট মেনে নেওয়া ব্যাপারাটিতে সায় দেওয়া কঠিন ছিল। 
তিন বছর পরে 1924 সালে জার্মান বিজ্ঞান পাল্রকা 2610)৭160 

[86] 05984 লত্যেল্দনাথের প্রবন্ধ 1১0810105 হুল 8100 78106 
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28810610) 17157086975 প্রকাশিত হয়। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে 
পড়েন সত্যেন্দ্রনাথ। আসলে প্রবন্ধাটি এর আগেই তান চ1010- 
30010108] 718£8%:0-এ প্রকাশের জন্য পাঠিয়ৌোছলেন। এবং এর 
একাঁট কাপ আইনস্টাইনের কাছেও পাঠান মতামতের' জন্য। 
আইনস্টাইনকে লেখা তাঁর প্রথম চিঠি ছিল এইঃ 

ফিজিক্স [ডিপার্টমেন্ট 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
& জুন, 1924 

শ্রদ্ধাভাজনেষ্, 

আপনার মতামতের জন্য মামি সাহস করে এই প্রবন্ধাট পাঠালাম। 
' 'আপনি এটা পড়ে কি মনে করেন জানতে আমি খুবই উৎসূক। 

আপাঁন দেখবেন এতে আমি সনাতনী তাঁড়ংবলবিদ্যার সাহাধ্য না 

নিয়েই _দ 
2 

রঃ ধ্ুবকটিতে পেশছতে পেরেছি। অবশ্য এতে ধরে 

নেওয়া হয়েছে যে প্রাথথামক দশাদেশে / উপাদানাট আছে। এই 
প্রবন্ধটি অনুবাদ করার মত যথেষ্ট জার্মান আম জান না। আপনি 

 ষাঁদ মনে করেন এটি ছাপার যোগ্য তা হলে 201004৮ 06: 

1৮755 পন্তিকায় এট প্রকাশের ব্যবস্থা করলে কৃতজ্ঞ হব। 

যাঁদও আপানি আমাকে চেনেন না তবু অসঞ্কোচে আপনার কাছে 
এই অনুরোধ জানালাম কারণ লেখার মাধ্যমে আপাঁন আমাদের 
সকলেরই গুরুস্থানীয়। কলকাতা থেকে একজন আপনার 

আপোঁক্ষকবাদের প্রবন্ধগর্ীল ইংরেজীতে অনুবাদের অনুমতি 
. প্রার্থনা করে চিঠি দেয়, আপনার স্মরণ আছে কিনা জানি না। 
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আপানি অনুমাত 'দিয়োছলেন। বইটি পরে প্রকাঁশতও হয়োছিল । 

আমিই আপনার সাধারণ আপোক্ষিকবাদ প্রবন্ধাট অনুবাদ কারি। 

আপনার বিশ্বস্ত 

এস' এন. বোস 

অজ্পাদনের মধ্যেই আইনস্টাইনের অনাদত প্রবন্ধীট প্রকাশিত 
হল। তার সঙ্গে অনুবাদক নিম্নোন্ত টকা যোগ করেন। 
“আমার 'মতে প্র্যাংকের সূত্র থেকে বোস যে সিদ্ধান্তে উপনীত 

হয়েছেন তা গরাত্বপূর্ণ অগ্রগ্গাতর সূচনা করছে। আদর্শ গ্যাসের 
কোয়ান্টাম তত্ব সম্বদ্ধেও এই মতবাদ প্রযোজ্য । এই বিষয়ে অন্য 
আলোচনা করব।' 

এই সবই এখন হাঁতহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। এর পর 
থেকেই সত্যন্দ্রনাথের এই কাজাঁটর সঙ্গে আইনস্টাইনের নাম 

অবিচ্ছেদ্যভাবে যত হয়েছে। সাঁত্য কথা বলতে কি আইনস্টাইনের 
ভূমিকা এক্ষেত্রে বাড়িয়ে এত দেখান হয়েছে যে এই নবীন এবং 
অপাঁরচিত বিজ্ঞানীর কাজাট, যে কাজ নিয়ে 'তাঁন বিশ্বের বিজ্ঞান 

সভায় প্রবেশ করলেন_ অনেকটাই আড়ালে পড়ে গেছে। কি কারণে 

বোসের এই প্রবন্ধাটিকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়োছল তা বৃঝতে গেলে 

তাঁর বন্তব্যাট একটু বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার । তাঁর প্রবদ্ধাটর 
সারমর্ম সংক্ষেপে নিচে দেওয়া হল, তবে অবশ্যই একে স্মাবধার 
জন্য অনেকটা সরলীকৃত করতে হয়েছে। কোন বন্ধ জায়গায় 
দেওয়ালের ছোট-ছোট ছিদ্র দিয়ে বিকিরণের বর্ণালী উনাঁবংশ 
শতাব্দীর শেষভাগেই মাপা সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু কোন প্রচালত 
মতবাদ দিয়েই এই 'বাঁকরণের ধর্ম ঠিক ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল না। 
অবশেষে প্ল্যাংক একটি মতবাদ খাড়া করলেন। প্ল্যাংকের অনুমানকে 
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আরো কিছুদূর এগয়ে নিয়ে গেলেন আইনস্টাইন। তান বললেন 
সম্ভবত এই 'বাকরণজাত শাস্ত ঝাঁক বে'ধে অর্থাৎ কোয়ান্টা রূপে 
বার হয়ে থাকে। তবুও প্ল্যাংকের যুক্তি সম্পর্ণেরূপে ব্যাখ্যা দিতে 

সমর্থ হল না কারণ তিনি সনাতনী বিদনযং-বলবিদ্যার সঙ্গে একটা 

ইচ্ছামত অনুমানের সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা করেন। এর উপর 
সংশোধন করার অনেক চেষ্টা হয়। প্র্যাংকের যান্ত ঠিক মনোমত 
না হওয়াতে সত্যেন্দ্রনাথ এই নিয়ে চিন্তা করতে সুরু করেন। 
অবশেষে তানি সম্পূর্ণ নতুন একটি সূত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম 

হলেন যার মধ্যে কোন পর্যায়েই ইচ্ছামত অনুমানের কোন স্থান 
ছিল না। সত্যেন্দ্নাথের "ঈদ্ধান্তকে কেবলমান্র একটি নতুন সত্র 
বললে সব কিছু বলা হল না। তান পদার্থাবজ্ঞানে একটা নতুন 

ধারপার সূত্রপাত করলেন, পুরবর্তঁ কালে যা বোস সংখ্যায়ন নামে 
পরিচিত হয়। এর কার্যকারিতা বুঝতে পেরে আইনস্টাইন আঁবলদ্দে 
একে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে এক নতুন সম্পকে 
অবতারণা করলেন। এই সম্পর্ক বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন নামে 
পারিচিত। | 

সত্যেন্দ্নাথের এই প্রবন্ধ লেখার ইতিহাস পাওয়া যায় তাঁর ঘানষ্ঠ 
ছার পি কে: রায়ের লেখায় £:4 

“বোস যখন ঢাকায় এলেন তখন তাঁর স্ট্যাটসাঁটকাল মেকানিকস 
ও গ্যাস থিওরী সম্বন্ধে জ্ঞান খুব সম্পূর্ণ নয়_বরং ইলেকাস্রো 
ম্যাগনৌটজম ও আপোঁক্ষকবাদ সমপকেই তাঁর জ্ঞান ছিল বোঁশ। 
1984 সালের মার্চ মাসের কিছু পরে তাঁর সঙ্গে সাহার দেখা হয়। 
আলোচনা কালে সাহা 28301071600" 77551 পর্রিকায় সম্প্রতি 

প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধের দিকে সত্যেন্দ্নাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
প্রবন্ধ দুটি ছিল পাউলি ও আইনস্টাইন এবং আনফেস্টের, 
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দুটিরই প্রকাশকাল 1983| সাহা পান্নকা দুটি সত্যেন্্রনাথের . 
কাছে রেখেও গিয়েছিলেন। পার্টালর প্রবন্ধে একাঁট অদ্ভূত 
সম্পর্কের কথা নিয়ে তান সত্যেন্দ্রনাথকে ভাল করে পরাক্ষা করে 

দেখতে বলেন। কি সেই অদ্ভূত সম্পর্ক? 
1985 সালের গোড়ার দিকে কম্পটন ও িবাই ইলেকষ্রনের 
এক্স-রে বিক্ষেপণ নিয়ে ষে কাজ করেন তা বিজ্ঞানীদের মধ্যে 

চাণ্চল্যের সৃষ্ট করোছল। পাউলি তখন বয়সে তরুণ। তিনিই 
কিন্তু এই সমস্যা নিয়ে অনেক চিন্তা করে অবশেষে মূস্ত ইলেক- 
ট্রনের সঙ্গে বিকিরণের পারস্পাঁরক ক্রিয়া বিষয়ে কোয়ান্টাম সম্পর্ক 
বার করেন। তান পারস্পরিক ক্রিয়া এমনভাবে প্রয়োগ করলেন 

যাতে ম্যাওয়েল বন্টনসম্পন্ন গাঁতিবেগওয়ালা ইলেকট্রনগল 
বিকিরণের সঙ্গে স্দাস্থুত অবস্থায় ,থাকতে পারে। অবশ্য ধরে 
নেওয়া হয়েছিল ষে 'বাকরণের বর্ণালগ বণ্টন প্ল্যাংকের সত্র 

অনুযায়ী হবে। এইভাবে ফোটন ও ইলেকট্রনদের মধ্যে কম্পটন 
বার্ণত পারস্পারিক ক্রিয়ার সম্ভাবনা কত হতে পারে পাউালি তার 

একটি গাঁণাতক সূত্র দেন। এই সন্ধে অবশ্য দুটি অংশ ছিল। 
প্রথম অংশ 'বিকরণের প্রাথীমক কম্পাংকের ঘনত্বের উপর নির্ভর- 

শীল। অন্য অংশটি নির্ভর করে কম্পটন-প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত াকি- 

রণের কম্পাংকের ঘনত্বের উপর। এই দ্বিতীয় অংশটিই 
বিদ্রান্তিকর। দার্শানক 'চন্তার দিক দিয়ে এই "দ্বিতীয় ব্যাপারাঁট 

কিপিং কৌতূহলের উদ্রেক করে কেননা ঘা ঘটছে তার আঁস্তত্বের 
জন্য এমন একটি ঘটনা অনুমান করা হয়েছে যা এখনো ঘটেনি। 

আইনস্টাইন ও আরনফেস্টের প্রবন্ধাট পাউলির কাজের উপরই 
ভীত্ত করে একটা সাধারণ রূপ দেওয়া। 
পাউলির এই কাজটিকে সত্ন্দ্রনাথ পাগলাম বলে আঁভাহত 
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করতেন। এই পাগগলামির দিকে কিন্তু প্রথম তাঁর দৃম্ট আকর্ষণ 

করেন সাহা। এইভাবেই তরুণ সত্যেন্দ্রনাথ বিকিরণ ও পাঁর- 
সংখ্যান পদার্থবিদ্যার রহস্যময় জগতে প্রবেশ করলেন। 'ডিবাই-এর 

1916 সালের এবং আইনস্টাইনের 191? সালের অসাধারণ প্রবন্ধ 
দুটির সঙ্গেও পাঁরচিত হলেন। 
ণকছীদনের মধ্যেই বোসের দ্বিতীয় প্রবন্ধাটিও প্রস্তুত হল-__ 

[07008] 20001110100 2) 0901850015 8০5]0. 11) 006 10295006 

01 719৮৮: আগেরাঁটর মত এই প্রবন্ধাটও তিনি আইনস্টাইনকে 

পাঠালেন। আইনস্টাইন কৃত জার্মান অনুবাদটি 1984 সালে 
25750701610] 19075510 পান্রকায় প্রকাশিত হল। বে প্রবন্ধের 

শেষে আইনস্টাইন তাঁর নিজস্ব মন্তব্য যোগ করেন যে সত্যেন্দ্রনাথের 
সিদ্ধান্তের সঙ্গে তিনি একমত নন। কেন নন তার কারণও 'তিনি 

দেখান। 
গত পঞ্চাশ বছর ধরে সত্যেন্্রনাথের এই দুটি প্রবন্ধ নিয়ে বহ- 

আলোচনা হয়েছে কিন্তু আশ্র্যের বিষয় দুটির কোনাঁটই এর মধ্যে 
ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়ান। 1974 সালে একই সঙ্গে এই দুটি 
প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন ইন্ডিয়ান 'ফাঁজকাল 
সোসাইটি ও হীন্ডয়ান 'ফাঁজক্স আসোসয়েশন যথাক্রমে 19059103 

[69016 ও [09105 ৩5 পাঁন্রকা দুটর এপ্রল ও জুন 

সংখ্যায়। 

ইতিমধ্যে বিদেশ যাবার জন্য ছটির দরখাস্ত করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ 
ঢাকা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের তখন বড়ই আর্ক দুরবস্থা । অন্যান্য 

বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এখানে অধ্যাপকদের মাইনে বেশি ছিল। 
কিন্তু প্রথম কয়েক বছরে বাড়ি তোরর কাজেই সব টাকা নিঃশোধিত 
হয়। তখন গভার্নং বাঁ বেতন কমাবার 'িদ্ধান্ত 'নলেন। 
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সত্যেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সকলে এতে সম্মত হলেন না। শেষ পযণ্তি 

একটা রফা হল। সত্যেন্দ্রনাথ নতুন বেতন হার নিতে এই সর্তে 
রাজি হলেন যে ইউরোপে থাকাকালীন তাঁর সমস্ত খরচ এবং 

যাতায়াতের ব্যয়ভার বিশ্বাঁবদ্যালয় বহন করবেন। 

তাঁর প্রথম প্রবন্ধ পড়ে আইনস্টাইন যে মন্তব্য করেন তাতে তাঁর 

ইউরোপ যান্রার পথ সুগম হয়। হাতে লেখা একটি পোস্টকার্ডে 
আইনস্টাইন তাঁকে প্রশংসা করেন, লেখেন যে এই "সিদ্ধান্ত খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। কর্তৃপক্ষ সত্যেন্দ্রনাথকে ছুটি দিতে প্রথমটা 

ইতস্তত করলেও এই চিঠি দেখে আর অমত করতে পারলেন না। 
কলকাতায় জার্মীন কনস্মালেট থেকে তাড়াতাঁড় ভিসা পেতেও এই 
পোস্টকাড: সাহায্য করেছিল। 

বোম্বাই থেকে যাত্রা করে 1924 সালের «অক্টোবরে প্যারস পেপছলেন 

সত্ন্দ্রনাথ। নতুন জায়গায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন 
কিনা এই নিয়ে মনে যে আশংকা ছল না তা নয়। কিন্তু প্যারসে 
পেশছেই তাঁর সঙ্গে প্রবোধচন্দ্র বাগচীর আলাপ হওয়ায় সে ভয় 

[তরোহিত হল। বাগচী বিখ্যাত ফরাসী ভারততত্ববিদ [সলভা 
লোভর কাছে গবেষণা করছিলেন। বাগচীর বয়স তখন চব্বিশ 

পশচশ হবে, সত্দ্দ্রনাথের উনান্রশ। নিজের দেশ থেকে সমবয়সী 

একজনকে পেয়ে তিনি পরম আশ্বস্ত হলেন। বাগচন তাঁর অনেক 

সাবধা করে দেন। তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে লোৌভর কাছে নিয়ে যান, 

ফরাসাঁ বিজ্ঞানী পল লাজভাঁর সঙ্গেও পারচয় করিয়ে দেন। লাজভাঁ 

ছিলেন পিয়ের কুরীর ছান্র। যে িউনাসপাল স্কুলে রেডিয়ম 

আঁবিজ্কার হয় তার প্রধান ছিলেন তিনি। 

প্যারসে সত্যেন্দ্রনাথের বাসস্থান ছিল 17 নং রু দ্য সোমারা। 

এই বাঁড়তেই ছিল ভারতীয় ছাত্রদের সংগঠন- ইশ্ডিয়ান স্টুডেন্টস 

4 
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আযসোসিয়েশন। বাগচী ছিলেন এই সংগঠনের সম্পাদক। জাতীয় 
আন্দোলনের সঙ্গে জাঁড়ত ছান্নরা এখানে আশ্রয় লাভ করত। 

ইউরোপের বাভল্ন দেশে এদের শাখা ছিল, তবে কেন্দ্রে ছিল 
প্যারিস। 

ভারততত্ত যাঁদও সত্যেন্দ্রনাথের 'বষয় ছিল না তবু তিনি বাগচীর 

প্রীত গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। এইভাবে দুজনের মধ্যে যে সখ্য 
গড়ে ওঠে তা সারাজীবন অক্ষ: ছিল, প্রসঙ্গত, বাগচী ব*বভারতশর 

উপাচার্য হিসেবে কর্মরত অবস্থায় মারা যাওয়ার পর সত্যেন্দ্রনাথ 

এঁ পদে মনোনীত হন। 

সত্যেন্দ্রনাথের আসার কয়েক সপ্তাহ আগেই তাঁর বাল্যবন্ধু 
গারজাপাঁতি ভট্টাচার্য প্যারসে এসে পেশছন। তিনি আসেন 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে' একই জাহাজে । বলাই বাহুল্য, দুই 
বন্ধ_র পুনার্মলনে দুজনেরই আনন্দের অবাধ 'ছিল না। 

আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ অধীর হয়ে 
উঠেছিলেন। প্যারস থেকে তিনি তাঁকে এক চিঠি লেখেন। 
চিঠির অংশাবশেষ নিচে উদ্ধত হলঃ 

প্রিয় গুরদুদেব, 
আমার প্রবদ্ধাট আপানি যে কম্ট করে অনুবাদ করেছেন এবং 
ছাপার ব্যবস্থা করেছেন সেজন্য আমার আন্তারক কৃতজ্ঞতা 

জানবেন। দেশ ছাড়ার ঠিক আগেই আম প্রকাশিত প্রবন্ধটি দেখে 
এসেছি। জনের মাঝামাঝ আমি' আপনাকে আর একটি প্রবন্ধ 
পাঠাই_লাম 10060081 [:0011011017 17) [90190101610 

11) চ6501109 01 11961. 

এটি সম্বন্ধে আপনার আভমত জানতে আমি উৎস্ক কারণ আমার 
মনে হয় এটিরও গর্ব আছে। 25100006690 21790, 
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পান্রকায় এটি ছাপানো সম্ভব হবে কিনা জান না। 

আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে আমি দুই বছরের জন্য পড়া- 
শোনা করার ছাট পেয়োছ। এক সপ্তাহ হল প্যারিসে এসোছ। 

জার্মানীতে আপনার অধাঁনে কাজ করা সম্ভব হবে কিনা জানি 
না, তবে আপানি যাঁদ সে অনুমতি দেন তবে আঁম' আনাদ্দত হব। 

আমার বহ্যাদনের আকাক্ক্ষা তাহলে পর্ণ হয়।......... % 

সেই বছরই শেষের দিকে এই দ্বিতীয় প্রবন্ধাট প্রকাশিত হয়। 
সঙ্গে আইনম্টাইনের মন্তব্য যে তান লেখকের সঙ্গে একমত হতে 

পারেন নি। 

গ্যারসে থাকার সময় সত্যেন্দ্রনাথ মাদাম কুরীর ল্যাবরেটরশতে কাজ 

করার বিষয়ে খোঁজ করেন। লাজভাঁ তাঁকে এই প্রস্তাব দেন। 
লাজভাঁর কাছ থেকে পাঁরচয়পন্র নিয়ে পতাঁন মাদাম কুরীর সঙ্গে 
দেখা করেন। তান যেখানে যান সর্বন্ই তাঁর কাছে বন্ধ দরজা 

খুলে যায়-তিনি সাদর অভ্যর্থনা পান। সত্যেন্দ্রনাথের কাজের 
সুনাম মাদাম কুরীও শুনোছিলেন, তাছাড়া লাজভাঁর পাঁরচয়পন্রও 

ছিল, কাজেই তিনি সানন্দে তাঁকে কাজ করতে দিতে সম্মত হলেন। 
তবে বিদেশী ছাত্রদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আগে 'তানি ভাষা 
নিয়ে অস্মাবধে ভোগ করেছিলেন তাই তিনি ফরাসী ভাষা শেখা 

সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথকে কিছ? বলেন। তিনি বলেন, বোস 
যেন মাক্স চারেক ফরাসী ভাষা শিক্ষা করে তার পরে তাঁর কাছে 

ফাজ করতে আসেন। তান অবশ্য ধরেই নিয়েছিলেন যে এই তরুণ 
ভারতীয়টি মোটেই ফরাসী জানে না। তান বোসকে মোটেই এ- 

কথা বলার সুযোগ দিলেন না যে তান ফরাসী বেশ ভালভাবেই 
জামেন। বহু বছর ধরে সত্যেন্দ্রনাথ ফরাসশ ভাষা শিখেছেন, কিন্তু 
তানি নীরঘ রইলেন। মাস পাঁচেক পরে 'তাঁন আবার প্যারসে 
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এসে রোডিয়ম ইনস্টিটিউটে কাজ করেন। সত্যেন্দ্ুনাথের স্বভাবজাত 
কৌতৃহল ছিল নানা বিষয়ে। প্যারিসে থাকা অবস্থায় তান 

এক্স-রের সাহায্যে কেলাসের গঠন বিশ্লেষণ সম্পর্কে উৎসাহী হন। 

সেই সময় বিখ্যাত ডি ব্লগলী ভ্রাতৃদ্বয় এক্স-রে কেলাসতত্ব নিয়ে 
কাজ করাছলেন। তাঁদের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের পাঁরচয় হয়। ভি 

ব্লগলীদের গ্রামের বাঁড়তেও 'তাঁন 'নমান্মত হয়েছেন। তাঁর সহদয় 
ব্যবহারে বন্ধৃত্ব করা সহজ হত। ইউরোপে প্রথমবার গিয়েই 

সত্যেন্দ্রনাথ অনেক বন্ধূলাভ করেন_এইসব ইউরোপীয় বিজ্ঞানী- 
দের অনেকের সত্গেই তাঁর সারাজীবন যোগাযোগ ছিল। 

196 সালে ঢাকা ফিরে যাবার পর সত্যেন্দ্রনাথ এক্স-রে কেলাসতত্ত 

বিষয়ে জ্ঞান খুব কাজে এসেছিল। ঢাকা বিশ্বাঁবদ্যালয়ে তান এই 
বিষয়ে একটি ভাল গবেষণাগার গড়ে তুলোছিলেন। 

আধুনিক পদার্থীবজ্ঞানের কৃত পুরুষদের সাহচর্ষে এক বছর 
ফ্রাম্সে কাঁটয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বাললনে এলেন। 1925 সালের ৪ 

অক্টোবর তিনি আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে চিঠি 
পাঠান। তাঁদের তখনই দেখা হয়ান কারণ আইনস্টাইন তখন 
বার্লনে ছিলেন না। "তানি ফিরে আসার পর সত্যেন্্রনাথের সঙ্গ 

তাঁর দেখা হয়। এর পর এক বছর কাটে সৌমনার, আলোচনাচক্র 
প্রভৃতিতে যোগ 'দয়ে, পড়াশোনা করে এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের 

সঞ্জে আলাপে। 

বালনে থাকতে থাকতে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বহু 'দিকপাল্ল 
বিজ্ঞানীর পাঁরচয় হয়। এদের মধ্যে ছিলেন ফ্রিটজ হেবার, অটো 
হান, লিজে মাইটনার, ওয়ালটার বোথে, হানস গাইগার, পিটার 

1ডবাই, ভন লাউএ, উলফগ্যাং পাউি, ওয়ার্নার হাইসেনবার্গ- প্রভৃতি। 

এদের মধ্যে অনেকেই নোবেল পুরস্কার পান। পাণ্ডিত্যের খ্যাতি 
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জার্মানীতে বরাবরই ছিল, তবে এরা এই সুনামকে এক আধুনিক 
ব্যঞ্জনা দিয়েছিলেন। জার্মানী, কিংবা আরো ভাল করে বলতে গেলে 
বার্লিন ছিল সেই সময় বিজ্ঞানের নবতম ধ্যান-ধারণার কেন্দ্র_সারা 

পৃথিবী থেকে বিজ্ঞানীরা এখানে আসতেন। 192] সালে সাহা 
ও জ্ঞান ঘোষকে লাখত এক চিঠিতে আচার্য প্রফল্লচন্দ্র তাঁদের 
যতটা সম্ভব বোঁশ সময় জার্মানীতে কাটাতে উপদেশ দেন। 

«এ প্রকার মনীষীদের সংস্পর্শে আর জাঁবনে কখনো আসিতে 

পারিবেন না। বাস্তবিক দু-একজন বাদ দিলে ইংলন্ডে সকলেই 
1)0010016 আমরা 907১160৮ 7৪০০ এই মনে করিয়া বোধ কার 

তাহারা আমাদের কাজ মন খুলিয়া £9079018১€ কাঁরতে 

পারে না।» 

1986 সালের গ্রীন্মকালে সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা ফিরলেন। ইউরোপ 
থেকে প্রাত সপ্তাহেই তান বাড়তে 'চিষ্ দিতেন, বিশেষ করে মাকে। 
মার খুবই অনুগত ছিলেন 'তান। 

1981 সালে ঢাকা চলে আসার সময় তাঁর মা বাবা কলকাতায় থেকে 

যান। তখন গোয়াবাগানের বাড়তে সত্যেন্দ্রনাথের কাকা, কাকিমা, 
তাঁদের ছেলে-মেয়েরা, পিসিমা ইত্যাদিরা থাকতেন। সত্যেন্দ্রনাথের 

মা অবশ্য মাঝে মাঝে ঢাকায় যেতেন, তবে বেশি দিন থাকতে পারতেন 

না। বাবা যেতেন কম কারণ তাঁর ব্যবসা দেখতে হত। মা ও বাবা 

একসঙ্গে কখনো যান নি, কারণ কলকাতার সংসার দেখাশোনার জন্য 

একজনকে থাকতেই হাত। 
সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম সন্তান নাঁলিমার জন্ম হয় 1916 সালে, 

কম্বুলিয়াটোলায়, উষাবতীর পিতৃগৃহে। ছোট ছেলে রাম ছাড়া 

তাঁর নয়াট সন্তানের সকলেরই জন্ম সেখানে । দুঃখের বিষয়, তাঁর 
দুটি সম্তান অজ্প বয়সেই মারা যায়। তার "দ্বিতীয় সন্তান, 
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শিশুপ্দত্ন বেনারসে এক বছর বয়সে নিউমোনিয়ায় মারা যায়। 

তৃতীয় সন্তান, একটি কন্যাও এক বছর বয়সে দুঘটনায় মারা যায়, 
ঢাকায়। চতুর্থ সন্তানের জল্ম 1982 সালে নাম পার্ণমা, বাঁড়র 
নাম পচা। তারপরে জয়ার জন্ম হয় 1925 সালে। 



6. ঢাকা (1927--1945 ) 

1926 সালে সতোন্দ্রনাথ যখন ইউরোপ থেকে ফিরলেন তখন 

ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের পদার্থাবদ্যার অধ্যাপক পদটি শন্য। 

নর্বাচকমন্ডলণী এই পদের জন্য দেবেন্দ্রমোহন বসুর নাম প্রস্তাব 

করেন। দ্বিতীয় নামটি ছিল সত্যেন্দ্রনাথের, দেবেন্দ্রমোহন তখন 

কলকাতায় পদার্থীবজ্ঞানে ঘোষ অধ্যাপক। তান গবেষণা নয় 
ব্স্ত। পাশেই বস; বিজ্ঞান মাঁন্দরে তাঁর মাতুল জগদীশচন্দ্র বস;র 
গবেষণাগার । তাঁর সঙ্গেও যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। কাজেই ঢাকা 
বশবাঁবদ্যালয়ের প্রস্তাবিত পদাঁট নিতে 'তান সম্মত হলেন না। 
সত্যেন্দ্রনাথ এই পদাঁটর মনোনয়ন পেলেন এবং 1946 সাল পর্যন্ত 

তিনি এই পদে নিষ্স্ত ছিলেন। 
ফ্রান্স ও জার্মানীর আধুনিক যন্নসম্বালত ল্যাবরেটরশগুলিতে কাজ 

করে আসার পর ঢাকায় নিজের ল্যাবরেটরী তাঁর কাছে নশ্য়ই খুব 
অন্যরকম বোধ হয়েছিল। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ একেবারে গোড়া থেকে 

সুর করতে বদ্ধপারকর 'ছিলেন। ইউরোপের বিভন্ন গবেষণাগার 
দেখার সময় তাঁর মনে একটাই উদ্দেশ্য ছিল-কি করে দেশে ফিরে 
অনুরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আধ্বীনক সাজ- 

সরঞ্জামে সম্পূর্ণ একটি গবেষণাগার, একটি ওয়াকশিপ ও প্রয়োজনীয় 

লাইব্রেরী_এই তিনটি জিনিস গড়ে তোলার দিকে তিনি মনোযোগী 
হলেন। কারণ গবেষণা ও শিক্ষণের কাজে এই কয়টি 'জনিস 
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অপারিহার্য। যাঁদও তাঁর নিজস্ব বিষয় ছিল গাঁণাতক পদার্থ- 
জ্ঞান, তবু তান কেবল এইটুকুতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে 

ছান্র ও সহকমাঁদের পরাক্ষামূলক গবেষণায় উৎসাহত ও প্ররোচিত 
করতে লাগলেন। পরাঁক্ষা-ঘটত ও তাত্তৃক ব্যাপারে নতুন নতুন 
চিন্তার খোরাক 'তনি তাদের সব সময়েই জোগাতেন। তাঁর ঢাকায় 
থাকাকালীন অবস্থায় সেখানকার পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে এড 
5060005001১, 279) 01719061070, 108£06610 [0011065 

01 77180161, 01001091 90০0:095০019%, [২2100217) 51020008, %/161655 

ইত্যাঁদ বিষয়ে গবেষণার বিশেষ সুযোগ সুবিধা গড়ে ওঠে। 
ঢাকাতে এই সময়ে তাঁর সহকমাঁদের মধ্যে অনেকেই পরে নিজ নিজ 

ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। এদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় 
কে" এস" কৃফণনের। ৃ 

ডঃ কৃষ্ণন প্রথমে কলকাতায় ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনে 'স' ভি. 
রামনের কাছে গবেষণা সুরু করেন। রামন 'বিক্ষেপণ বা 13809 
১০৪৮০: নামক এীতিহাসক কাজটিতে তিনি রামনের সহকমাঁ 

ছিলেন। এর পরে কৃষ্ণন ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ে রীডার 'হসেবে 
যোগদান করেন। 1989 থেকে 1988 পযন্ত তিনি ঢাকায় 'ছিলেন। 
কলকাতায় রামনের সত্গে কাজ করার সময় 17019806৮10 ৪150005 

সম্বন্ধে কৃষনের আগ্রহ জন্মায়। ঢাকায় এসে সত্যেন্দ্রনাথের সাহচর্ষে 

এবং গবেষণার অনুকূল পাঁরবেশে তানি এ জাতীয় কাজে অনেক দুর 

অগ্রসর হন। সত্যেন্দ্রনাথের জ্ঞানের পারাঁধ ছিল বহু বিস্তৃত, 
তাঁর সহকর্মাঁরা প্রয়োজন হলেই তাঁর দ্বারস্থ 'হতেন। কৃফন 09৮1- 
এর 2088600  80150৮01 মাপার নিখত পদ্ধাত উদ্ভাবন 

করেন। এই বিষয়ে তাঁর এবং তাঁর ছাত্রদের-ব' সি" গৃহ; এস- 
ব্যানাজ+); এন. দি চকবতর; এ মুখাজ) এ বোস ইত্যাদিদের 



ঢাকা 6? 

কয়েকটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। 1933 সালে ইণ্ডিয়ান আযসো- 
সিয়েশনে মহেন্দ্রলাল সরকার অধ্যাপক পদ পেয়ে কৃষণন চলে যান। 

1948 সালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থাবদ্যার বিভাগীয় 

প্রধান ও অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। স্বাধীনতার পর যখন ন্যাশনাল 

ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরা প্রাতিষ্ঠিত হয় কৃষ্ণন হন তার প্রথম ভিরেন্র । 

1940 সালে তান ফেলো অফ 'দ রয়্যাল সোসাইটি নির্বাচিত হন। 
1961 সালে 68 বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। 

এ ছাড়াও ঢাকা বিশবাঁবদ্যালয়ে অন্যান্য কৃতী পদার্থাবদ 'ছিলেন। 

তাঁদের মধ্যে একজন ডঃ কেদারে*বর ব্যানাজর্ঁ। তান ঢাকায় 

রীঁডার হিসেবে যোগদান করেন 1933 সালে এবং 1948 পর্যন্ত 

সেখানেই ছিলেন। কেদারেশবর ব্যানাজাঁর পড়াশোনা কলকাতায়, 
গবেষণা সুরু হয় দি. ভি. রামনের কাছে। 10100], ০ 

7859 705 100105 নিয়ে তাঁর মৌলিক কাজ কেলাসের গঠন 
বিশ্লেষণের পক্ষে সহায়ক। 1931 সালে তানি ইউরোপ গিয়ে 
বিভিন্ন ল্যাবরেটরী পাঁরদর্শন করেন। ঢাকায় সত্যেন্দ্রনাথের কাছ 

থেকে তিনি যেমন লাভবান হয়েছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথও তেমান তাঁর 
সাহচর্ষে উপকৃত হন। কিছাঁদনের মধ্যেই তাঁদের য-:%5 ল্যাবরে- 
টরীর সুনাম সারা ভারতে ছাঁড়য়ে পড়ে। এই গবেষণাগারে কাজ 
করে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন আর কে' 
সেন; আবদুল মাঁতন চৌধুরী (যান বর্তমানে ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের 
উপাচার্য); এস. সেন; এস' বি. ভট্টাচার্য; সং আর: বাস, ইত্যাদ। 

কেদারেমবর বদ্দ্যোপাধ্যায় 1943 সালে ইণ্ডিয়ান আযসোঁসিয়েশনে 
মহেন্দুলাল সরকার অধ্যাপক, 1948 সালে এলাহাবাদে অধ্যাপক ও 

1969 সালে ইণ্ডিয়ান আযসোঁসিয়েশনের িরে্র হন। 1965 
সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এর দশ বছর পরে 14 বছর 
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বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কেদারেশবর বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানেই গেছেন 
সেখানেই তাঁকে ঘিরে সুযোগ্য ছারগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। 

ঢাকায় সত্যেন্দ্রনাথের সহকমরঁ ছিলেন ডঃ সতাঁশরঞ্জন খাস্তগশর। 

[তিনি সেখানে 1931 থেকে 1945 পধন্তি পদার্থাবদ্যায় রাডার 

ছলেন। প্রথম দিকে খাস্তগীরের আগ্রহ ছিল ১-%5 সংক্রান্ত 

গবেষণায়। ঢাকায় আসার পর তিনি বিষয় পারবর্তন করেন। 
বদন্যুৎ চুম্বক ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে আবহমন্ডলে বেতার 

বিক্ষোভ সম্বন্ধে তান গবেষণা আরম্ভ করেন। স্মৃতিচারণে+ 
সতাীশরঞ্জন লিখেছেন কি কারণে সত্যেন্দ্রনাথ 097. 016 1০৮৪1 

[২69600107) 0£ 01600010967)6010 ৬65 11) 06 10180919166 

সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (1988) 
“স্বরয় অধ্যাপক মেঘনাদ, সাহা একবার ঢাকায় এসে আমাদের 

পদার্থাবজ্ঞান বিভাগে বক্তৃতা দেন। কাজন হলে তাঁর বক্তৃতা 
শোনবার জন্য বিপুল জনসমাগম হয়। আয়নমণ্ডল থেকে বেতার 

তরঙ্গের প্রাতফলন সম্পর্কে যেসব গবেষণা নিয়ে অধ্যাপক মেঘনাদ 

সাহা এলাহাবাদে তখন ব্যাপৃত ছিলেন_সেই বিষয়েই ভাষণ 
দিতে গিয়ে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসকে উদ্দেশ্য করে তান এ- 

বিষয়ে একাঁট জটিল সমস্যা সাধারণভাবে সমাধান করার জন্য 
অনুরোধ জানান। আয়নমণ্ডল থেকে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলনের 

যে তিনাঁট নিয়ম-সূন্র বা সর্ত (৫07010018) আযাপলটন 'দয়ে- 

ছিলেন, মেঘনাদ সাহা আয়নমণ্ডলে বেতার তরঙ্গের কোন 
শোষণ হয় না-এই অনুমানের উপর 'ভান্ত করে প্রাতিফলনের 

চতুর্থ সর্তের প্রবর্তন করেন। মেঘনাদ সাহা নিজেই জানতেন 
যে, ষে অনুমানের উপর নির্ভর করে এই চতুর্থ সর্তাট তান 
বার করেছেন_সে অনুমান ঠিক নয়। সেই জন্যই বিশেষ কোন 
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অনুমানের উপর 'ভাত্ত না করে সাধারণভাবে প্রাতিফলন সমস্যার 
সমাধানের জন্য "তান প্রকাশ্য সভায় তাঁর বন্ধ; সত্যেম্দ্রনাথকে 

অনুরোধ করেন। এই বক্তৃতার পর ক্রমাগত দ:-তিনাঁদন সত্যেন্্- 
নাথ এই সমস্যার সাধারণ সমাধানে গভীর মনোনিবেশ করেন। 

ফলে এ বিষয়ে তান কৃতকার্য হন এবং এই সাধারণ সমাধান 

সম্বন্ধেই 'তিনি নিবন্ধ রচনা করেন।” 
সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতায় চলে আসার পর খাস্তগীর ঢাকায় অধ্যাপক 

পদে উন্নীত হন। 1948 সালে খাস্তগীর কাশী হিন্দু িষ্বাবিদ্যালয়ে 
যোগদান করেন ও তার দশ বছর পরে কলকাতায় খয়রা অধ্যাপক 
হয়ে ফেরেন। তাঁর আগে খয়রা অধ্যাপক পদাঁটিতে সত্যেন্দ্রনাথ 

আঁধাঁষ্ঠত ছিলেন। এই পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর খাস্তগঁর 
1968 সালে বস বিজ্ঞান মন্দিরে যোগদান করেন। এখানে তান 
পাঁচ বছর 'ছিলেন। 1973 সালে ?5 বছর বয়সে খাস্তগীরের 

মৃত্যু হয়। 
সত্যেন্্রনাথ 21. ৪৩. পরীক্ষার ০3671)! এবং মৌখিক পরাক্ষক 

হিসেবে নামকরা বিজ্ঞানীদের ঢাকায় আমল্লণ জানাতেন। তাঁদের 
মধ্যে ছলেন চ'দ্রশেখর বেঙকট রামন, দেবেন্দ্রমোহন বস, মেঘনাদ 

সাহা, শিশিরকুমার মিত্র, বি' বি. রায় ইত্যাদ। অপরাছে চা- 
সহযোগে দীর্ঘ আলোচনা হত সত্যেন্ত্রনাথের ঘরে। তার পরে 

বক্তৃতার ব্যবস্থা থাকত। এইভাবে ঢাকায় এক বিজ্ঞান ও গবেষণার 
পাঁরমণ্ডল গড়ে উঠাঁছিল। ছান্ররা এই পরিবেশে নিঃসন্দেহে উপকৃত 
হতেন। 
..1989 সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থীবজ্ঞান ও গাঁণত 

শাখার সভাপাতিরূপে সত্যেন্দ্রনাথ আধ্ানক তত্বীয় পদার্থাবজ্ঞানের 
ধারা? সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। 1944 সালে 7176 (018531081 
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[09091001771517 8100 006 00217৮0) 10601 সম্বন্ধে তান যে 

বক্তৃতা দেন তা আজও বিজ্ঞানী মহলে চন্তার খোরাক জোগায়। সে 

বছর 'তাঁন ছিলেন বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি । সত্যেদ্রনাথ 

তাঁর বক্তৃতা এইভাবে আরম্ভ করেন ঃ 
“পঞ্চাশ বছর আগে 585911 এবং 06661011151) সম্বন্ধে আঙ্ছা 

অটুট 'ছিল। এখন পদার্থাবজ্ঞানীদের জ্ঞান অনেক বাড়লেও 
তাঁরা বিশবাস হারিয়েছেন।৮:5 
সেই বছর বিজ্ঞান কংগ্রেসে পদার্থীবজ্ঞান শাখার সভাপাঁত ছিলেন 

ডি. এস. কোঠার। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 6০৫ 
7)০79-819৮৮০ ঘনীভূত পদার্থের ধর্ম ও তাদের জ্যোতির্পদাথায় 

প্রয়োগ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ডঃ কোঠারী যেসব তত্বের উপর 
শভান্ত করে য্যান্ত প্রদর্শন করেন তার মধ্যে প্রধান ছিল সাহার তাপ 
আয়ননতত্ব ও বোস-সংখ্যায়ন। 

ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের পদার্থীবজ্ঞান 'বভাগ কোনাঁদনই খুব বড় 
ছিল না। এখানে একই সঙ্গে পলাতক ও প্লাতকোত্তর ক্লাস নেওয়া 
হত। এম. এসাস. ক্লাসে ছান্র সংখ্যা নয়, দশের বেশি হত না। 

কাজেই খুব ঘরোয়া আবহাওয়ায় শিক্ষাদান চলত। সত্যেন্দ্রনাথ 

তাঁর নিজের অফিস ঘরেই ক্লাস নিতেন। সব চেয়ার ভার্ত হয়ে 
গেলে আরাম কেদারটিতেও কাউকে বসতে হত। সত্যেন্দ্রনাথ 

ঠাট্টা করে একে বলতেন রাজার আসন। ক্লাসের কোন বাঁধাধরা 

সময় ছিল না। অনেক সময় সারাদিন ধরেই চলত। 

1949 সাল নাগাদ ডিপার্টমেন্টে দুজন 'রীডার ছিলেন-_সতশশ- 

রঞ্জন খাস্তগীর ও কেদারে*বর বদ্দ্যোপাধ্যায়। লেকচারার ছিলেন 
আটজন- হরপ্রসাদ মুখার্জ শশাঙ্কশেখর মুখার্জি, সূর্যকুমার 
মুখার্জ, কাজি মোতাহের হোসেন, শচীন মিন, ভবানী গৃহ, ফণা 
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মিন্ন ও সুশীল বিশবাস। সেই সময়কার ছান্রদের কাছে শোনা ঘায় 
সতোন্দ্রনাথের অবিরত ধূমপান করার অভ্যাস ছিল। একটি চন্দন 

কাঠের সিগারেট কেস তাঁর টোবলের উপর রাখা থাকত। এটি 
তাঁর শাশুড়ী তাঁকে উপহার দেন। ছাত্রদের মধ্যে যারা দুঃসাহস 
তারা প্রায়ই সেই বাক্স থেকে 1সগারেট অপহরণ করত। বুঝতে 
পারলেও এজন্য সত্যেন্দ্রনাথ কখনো অনুযোগ করতেন না। কেবল 
বলতেন 'আমার জন্যে দ্চারটে রেখে দিস।' ছান্রদের সঙ্গে তাঁর 

সম্পর্ক ছিল সহজ ও আন্তারক। 
এই প্রন প্রায়ই করা হয়ে থাকে যে যতাঁদন ঢাকায় ছিলেন ততাঁদন 
সত্যেন্দ্রনাথ কাজের মত কাজ কি করেছেন। ছান্নদের চিন্তাই তাঁর 

ধ্যান-জ্ঞান ছিল, নিজের সুনামের জন্য তাঁর কোন মাথাব্যথা ছিল 
না একথা বললে অনেকটা মিথ্যা অুজুহাতের মত শোনায়, কিন্তু 
সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন এই রকমই লোক। তান নিজেই একথা 
স্বীকার করেছেন (এবং তাঁর 'লাঁখত প্রমাণও আছে) যে প্যাঁরস 
ও বার্লিনের ল্যাবরেটরীগ্ীল পাঁরদর্শন করার তাঁর একটাই উদ্দেশ্য 

ছিল। তা ছিল এখানে নতুন কি কাজ হচ্ছে তা দেখা, যাতে ফিরে 
, গিয়ে তা ছান্রদের কাজে লাগান যায়। ছাত্রদের মঙ্গলের দিকে এমন 

দৃঁষ্ট তখনকার দিনেও, এমনকি আচার্য প্রফল্লোচন্ড্রের ছান্রদের মধ্যেও 
বিরল ছিল। যে কোন ছাত্র কোন বিষয় বুঝতে না পারলে 

অসত্ডকোচে তাঁর কাছে চলে আসতে পারতেন। এমন কি গাঁণতের 

অধ্যাপক এন. এম. বসুও অনেক সময় ছাত্রদের সত্যেদ্দ্নাথের কাছে 
পাঠাতে দ্বিধাবোধ করতেন না কারণ তাঁর জ্ঞানের বিস্তৃতি সকলেই 
স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এজন্য তাঁর কাছে নাতি স্বীকার করতে 
কেউই সঙ্কোচ বোধ করতেন না। তবে দুঃখের বিষয় ঢাকাতে 
তান গবেষণার জন্য খুব উচ্চ স্তরের মেধাসম্পন্ন ছাত্র পেতেন না। 
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তার কারণ ভাল ছান্রেরা এম' এসসি" পাশ করতে না করতেই ভাল 
চাকরী পেয়ে অন্যত্র চলে যেতেন। যে দীর্ঘ সময় সত্যেন্দ্রনাথ 

ঢাকায় কাটান তার মধ্যে মান দু'জন ছান্র তাঁর কাছে থাঁসস সম্পূর্ণ 
করেন। এরা হলেন শচীন মিত্র ও পাঁরতোষ দত্ত। 

ছাব্রদের নিয়ে এত জাঁড়ত থাকার জন্যই এই সময় তাঁর খুবই কম 

সংখ্যায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । তবে যে কটি প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন গোন্রের। যেমন 102 50905008, 1009] [২6960 

6101) 01 চ1600:010901)6010 চ/2%63 11) 0) [1017095001616, 07 

10161002০10) (আপোক্ষিকতা সংক্রান্ত), 01 হা) [1706£791 

100৪0010091 0) 1700106017 4১001 71010100 ইত্যাদ--বিষয়- 

গুলির কোনটিরই পরস্পরের সঙ্গে মিল নেই, বিকিরণতত্ব নিয়ে 
তিনি পরে আর কাজ করেন নি। অনেকে মনে করেন আইনস্টাইন, 
যাকে সত্যেন্দ্রনাথ গুরুর হ্ছান 'দিয়োছলেন, এই একটি ক্ষেত্রে তাঁর 
উপর খুব একটা সুবিচার করেন নি। আশা বছরের জন্মাদনে 
যখন সর্বভারতাঁয় একট কাঁমিটি কর্তৃক সত্যেন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা 
দেওয়া হয় তখন তাঁকে তাঁর 'দ্বতীয় প্রবন্ধাট সম্পর্কে দুঃখের সঙ্গে 
উল্লেখ করতে শোনা ষায়। এই প্রবন্ধটি ষে তার প্রাপ্য সম্মানে . 
বণ্ঠিত হয়েছিল এই দুঃখ তিনি কোনদিনই ভোলেন নি। 4 ৮০0 
0£ 7056 781010165:5 নামক প্রবন্ধে ই.সি-জি সুদর্শন লিখেছেন £ 

“আমাদের মধ্যে সকলেই বোসের ছান্ ও অনুগামী । তিনি 
সর্বদাই আমাদের অন্প্রেরণা 'দিয়েছেন। আমাদের মৌলিক 
চিন্তা স্ফকরত করেছেন। আমাদের সকলকে যাঁর মনীষার কাছে 

ধর্ষাক্কাতি মনে হয় তাঁর কথা ভাববার সময় ভাঁর সাহস ও মহত্বের 
কথা আমরা ততটা স্মরণ করি না। 'িল্তু যাকে তান গুর্ বলে 

মমে করতেন তাঁর উদারতার অভাব ও যোগ্য প্রশংসা থেকে বিরত 
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থাকা তাঁকে যে খুবই আশাহত করেছিল তাতে সন্দেহ কি। 
ইলেকট্রোডায়নামিক্স-এ গৃপ্তার চমৎকার কাজ এবং কোয়াম্টাম 
অপাঁটকস-এ (সদর্শনের) গবেষণা দুটি তথ্যগত পদার্থাবদ্যায় 

স্থান লাভ করতে পেরেছে। তাঁরশ বছর পূর্ণ হবার আগেই 
যে বিজ্ঞানী তাঁর জীবনের সর্বোত্তম কাজটি উপাক্ছিত করেন অনেক 

প্রাতশ্ঠিত "বিজ্ঞানী তাঁর কাজাটর প্রশংসা করার মত উদারতা 
দেখাতে অক্ষম হন। যে দেশে বাদ্ধিমান ব্যান্তরা স্বকীয়তাকে 

চিনে সম্মান দিতে বড় একটা তৎপর হন না সেখানে অন্য সকলের 

থেকে এগিয়ে থাকা সাহসের পাঁরচয় বোক। সেই রকম একজনের 

কাছে সত্যেন্দ্রনাথের সাহস ও মহত্ব দক্টান্তস্থল হয়ে আছে।” 

কিন্তু পরে ঘতই মনস্তাপ হোক সেই সময় সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধ, 
ছান্র ও সহকমাঁদের নিয়ে বড় আনন্দেই ছিলেন। নিজের কাজে 
সন্তুষ্ট ছিলেন তান। বাঁড়তে ছিল চমংকার বাগান। তাঁর 
চারাদকে ছিল গ্ণমহদ্ধ বন্ধ; ও ছান্রমন্ডলী। তিনি ছিলেন 7)68 
9? 01) 50167)06 ৪০10 এবং ঢাকা হলের প্রোভোস্ট। সুতরাং 

বিশ্ববিদ্যালয় মহলে 'তাঁন ছিলেন যথেস্ট ক্ষমতা ও প্রাতিপাত্ত- 
সম্পন্ন । রমেশচন্দ্র মজুমদারের পরে 'তানিই উপাচার্য হবেন এটাই 
স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু হ্থানীয় রাজনীতি মাথা চাড়া দিল। অবস্থা 

এমন কুশ্রী হয়ে উঠল যে তাঁর পক্ষে সেখানে সসম্মানে বাস করাই 

অসম্ভব হল। এই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার 

প্রস্তাব এল। তান এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁর ঘাঁন্ঠ 
বন্ধ; ও ছাত্ররা বলেন ঢাকায় কর্মজীবনেই তিনি ছিলেন সবচেয়ে 
সুখী। 

এই সময়ে তাঁর চারটি সন্তানের জন্ম হয়__শোভা 1994 সালে, 
রথীন্দ্রনাথ 1938 সালে, অপর্ণা 1989 সালে এবং সর্বকাঁনম্ঠ 
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রমেন্দ্রনাথ 1941 সালে। 

বারীন্দ্রনাথ মিত্র নামে হাওড়ার এক চিকিংসকের সঞ্জো কন্যা 

নীলিমার বিবাহ হয় 1997 সালে। মিত্র খুব ভাল খেলোয়াড় 
ছিলেন। পর্ণিমার বিবাহ হয় 194 সালে, বর্ধমানের কাছে 

কুলাটিতে ইণ্ডিয়ান আয়রন ত্যাণ্ড স্টীল কোম্পানীতে মোঁডকাল 
আফসার ইন চার্জ ডঃ অরুণ রায়ের সথ্গে। হাঁসখাঁস স্বভাবের 
এই জামাইটিকে সত্ন্দ্রনাথ খুব পছন্দ করতেন। অরুণ রায় 
আবার সঙ্গীতীপ্রয় ছিলেন। একবার প্যারিস থেকে সত্যেন্ত্রনাথ 
তাঁর জন্য একটি ম্যাণ্ডোলিন নিয়ে আসেন। 

ঢাকার বাড়িতে বাগানে অনেকটা সময় কাটাতেন তান গাছপালার 

চর্চা করে। অনেক সময় দেখা যেত বই নিয়ে ঘাসের উপর লম্বা 
হয়ে শুয়ে আছেন। মাঝে মাঝে গান বাজনার আসর বসত, দিলপ- 

কুমার রায় ঢাকাতে এলেই তাঁর কাছে আসতেন। অবসর সময়ে 
সঙ্গীত ও সাহত্য চর্চা চলত। গুণী বন্ধরা কাছেই ছিলেন। 
এই ধরনের জীবনযাত্রা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে খুবই মনোমত ছিল। 



7. কলকাতা (1945__1956) 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন শেষ হয়ে আসছে। রাজনোতিক ও 

সামাজিক পালাবদলের যুগ চলেছে। ঢাকায় তখনকার রাজনোতিক 

আবহাওয়া বিশ্বাবদ্যালয়ের নির্মল বাতাসকে কলযীষত করে তুলছে। 
সাম্প্রদায়ক মনোভাব মাথা চাড়া 'দচ্ছে। সব মালয়ে পারস্থিতি 

এমনই যে সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে 'নার্ককার থাকা অসম্ভব। এই 
আবহাওয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার মোটেই অনুকুল ছিল না। ঠিক এই 
সময়েই কলকাতা থেকে খয়রা অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য ডাক এল। 
অধ্যাপক 'বিধুভূষণ রায়ের আকাঁস্মক মৃত্যুতে এই পদ শূন্য হয়ে- 
ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ এই পদ গ্রহণ করলেন। 

প্রায় পণশচশ বছর বাদে তাঁর পুরোনো বিশবাবদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন । 
ইতিমধ্যে সেখানকার পদার্থীবজ্ঞান বিভাগ মৌলিক গবেষণায় যথেষ্ট 
সূনাম অর্জন করেছে। বিশ্বের সর্বোচ্চ সম্মান নোবেল প.রস্কার- 

জয়ী চন্দ্রশেখর বে্কট রামন আলোকের বিক্ষেপণ ও সেই সংক্কান্ত 

বিষয়গালতে এক দল ছান্রগোষ্ঠী ও গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। 

যাঁদও তাঁর সব কাজই হত ইন্ডিয়ান আআসোঁসিয়েশনে। দেবেন্দ্র 
মোহন বসুর চৌোম্বকত্ব ও পরমাণু-বিজ্ঞানে গবেষণা, 'শাশরকুমার 

মিত্রের বেতার বিষয়ে আবিচ্কার এই বিভাগের সম্মান বাদ্ধ করেছে। 
যতাঁদন সত্ন্দ্রনাথ ঢাকায় ছিলেন তার মধ্যে এই বিভাগেও অনেক 

রদবদল হয়ে গেছে। সং ভি. রামন চলে গেছেন বাঙ্গালোর, 

£ 
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দেবেন্্রমোহন বসু বসবিজ্ঞান মান্দিরের কার্যভার গ্রহণ করেছেন, 
এলাহাবাদ থেকে ফিরে এসেছেন মেঘনাদ সাহা । অধ্যাপক ব' বি. 

রায় সুযোগ্য ছাত্রদের ?নয়ে গড়ে তুলেছেন এক্স-রে গবেষণাগার। 

সেখানকার যন্ত্রপাতি সবই তাঁদের নিজের হাতে তোর। পালিত 

ল্যাবরেটরীতে ডঃ সুকুমার সরকারের নেতৃত্বে রামন বর্ণালী নিয়ে 
সাফল্যের সঙ্গে কাজ চলছে। মেঘনাদ সাহা পরমাণু বিজ্ঞানে 

আগ্রহী হয়েছেন, বাসন্তীদূলাল নাগচৌধুরী সাইক্রোট্রন তোরতে 

ব্স্ত, নীরজ দাশগ্প্ত প্রাণ পদার্থীবজ্ঞান গবেষণার সন্রপাত 

করছেন। 

সত্যেন্দ্রনাথ যখন ঢাকা ছেড়ে চলে এলেন তখন কলকাতার পদার্থ- 

শবজ্ঞান বিভাগ খুব একটা বড় নয়। তিনজন অধ্যাপক ছিলেন__ 
পালিত অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, ঘোষ অধ্যাপক শাশর মিত্র ও সত্যেন্দ্র- 

নাথ নিজে খয়রা অধ্যাপক। লেকচারার ছিলেন চারজন- যোগেশ- 
চন্দ্র মুখাঁজ ব্লজেন্দ্রনাথ চক্তবতনৰ+ দেবদাস ব্যানাজাঁ ও সুকুমারচন্দ্ 
সরকার। সত্যেন্দ্রনাথের পুরাতন সহকর্মী শ্রীসশীলকুমার আচার্য 

তখন স্পেশাল আঁফসার- কাউন্সিল অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচিং 

ইন সায়েল্স আ্যাণ্ড টেকনোলজির জন্য। পিওর 'ফাঁজক্স বিভাগে 

নাম করার মত যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন ডঃ বাসন্তীদুলাল 
নাগচৌধূরী, ডঃ যতীন্দ্রনাথ ভড়, ডঃ নীরজনাথ দাশগ্প্ত, শ্রীধীরেন্দর 

নাথ কুণ্ডু, শ্রীহর্নারায়ণ বস; , শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্রাচার্ষ শ্রীশঙ্করসেবক 

বড়াল, ডঃ আজিতকুমার সাহা ও শ্রীরজেন্দ্রকশোর ব্যানাজী। 

গবেষণার জন্য বরাদ্দ টাকা ছিল যংসামান্য। প্রত্যেক অধ্যাপক 

গবেষণা খাতে খরচ করতে পারতেন বছরে আড়াই হাজার টাকা এবং 

 লেকচারাররা বছরে এক হাজার। গবেষণার জন্য বাড়তি খরচের 

টাকাটা আসত বো" অফ সায়েন্টিফিক ত্যাণ্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ 



কলকাতা 6% 

অথবা অন্যান্য সরকারী সংস্থার মাধ্যমে । 

194 সালে বিজ্ঞান কলেজের প্রত্যেক বিভাগেই ছিলেন গর্ব 

করার মত বিজ্ঞানীরা। বিশহদ্ধ রসায়ন বিভাগে ছিলেন পালিত 
অধ্যাপক পদে প্রফল্লচন্দ্র মিত্র, আচার্য প্রফল্লচন্দ্রের ছান্র। বখ্যাত 

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জ ছিলেন এ বিভাগেরই ঘোষ অধ্যাপক, 
প্রয়দারঞ্জন রায় ছিলেন খয়রা অধ্যাপক। তাছাড়া ডঃ পূলিন- 
বিহারী সরকার, ডঃ যোগেশচন্দ্র বর্ধন, ডঃ বং এন. ঘোষ প্রভাতি 

নামকরা রসায়নবিদরা ছিলেন লেকচারার । 

সেই সময় রসায়ন নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছিলেন পরবতর্ঁ কালে 
ভারতের নানা জায়গায় তাঁরা রসায়ন বিভাগে নেতৃত্ব দিয়েছেন। 

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্ 

মুখোপাধ্যায় তখন রসায়ন বিভাগে রিসার্চ স্কলার ছিলেন। 
যাদবপুরের বত'মান উপাচার্য অধ্যাপক অরাবিন্দ বস্ও তখন ফলিত 
রসায়নে গবেষণা করতেন। ফাঁলত রসায়ন 'বভাগের প্রধান ছিলেন 

ঘোষ অধ্যাপক বাীরেশচন্দ্র গুহ। ফাঁলত গাঁণতে প্রধান ছিলেন 
ঘোষ অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেন, সত্যেন্্রনাথের সহপাঠী । ফলিত 

পদার্থীবজ্ঞানে বিভাগীয় প্রধান ছিলেন ডঃ পি. এন. ঘোষ। 

সতেন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তনে বিজ্ঞান কলেজের ছান্র ও অধ্যাপকরা 

সকলেই আনন্দিত হলেন। খয়রা ল্যাবরেটরীতে তখন ছিলেন দৃজন 
সিনিয়র রিসার্চ স্টুডেন্ট_হর্ষনারায়ণ বস ও কমলাক্ষ দাশগণপ্ত। 

পরে হর্যনারায়ণ বসু খড়গপুর আই আই" টি-র পদার্থাবজ্ঞান 
বভাগে যোগ দিয়ে ৪০11৭ 51৪৮৩ 101155105-এর ভাল গবেষণাকেন্দ্র 

গড়ে তোলেন। কমলাক্ষ দাশগৃপ্তের 2785 বক্ষেপণের কাজ 

তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেয়। বর্তমানে তান টেক্সাসে 

অস্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন। সত্যেন্দ্রনাথের ঢাকার ছাত্র শিবপদ 
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ভট্টাচার্য 1945 সালে কলকাতায় এসে খয়রা ল্যাবরেটরীতে কাজ সুরু 
করেন। ক্রমে আরো কৃতী ছান্রেরা এসে ল্যাবরেটরী ভরিয়ে 

তুললেন_যদুগোপাল দত্ত, অপরেশ চ্যাটাজীঁ জগদীশ শর্মা, 
পূর্ণিমা সেনগুপ্ত, বীরেন দত্ত, অমল ঘোষ, লীলা রায় প্রমূখ । 
এরা সকলেই এম" এসাঁস' শেষ করে 10008] 169681:0]) 500060% 

হয়ে নাম লেখান। তবে এরা ছাড়াও আসেন রসায়ন বিভাগের 

আশোক বসু, ফলিত গঁণত বিভাগ থেকে পাঁরমলকান্তি ঘোষ, 

মহাদেব দত্ত, গগনাবহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণাংশু রায়, তপেন রায় 
প্রভীত। তবে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে পরামর্শ ও উপদেশের জন্য 

অন্যান্য বভাগ থেকে আরো যে কত অধ্যাপক ও গবেষকরা আসতেন 
তার ইয়ত্তা নেই। 

কলকাতায় এসে সতোন্দ্রনথ কাজে ভাল করে মন দিয়ে বসতে না 
বসতেই আরম্ভ হয়ে গেল তুমুল রাজনৈতিক বিপর্যয়। এক 
শতাব্দীর মধ্যে বোধ হয় এমন ভয়াবহ ওলট-পালট আর ঘটেনি। 

1946 সালের অগাস্ট মাসে কলকাতায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে 
গেল তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ও গবেষণা 'বিপর্যস্ত 

হয়ে বছর খানেকের জন্য একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। বিজ্ঞান 
কলেজ যে অঞ্চলে অবাস্থত সেই রাজাবাজার প্রধানত মুসলিম 

এলাকা__দাত্গায় এই অণ্চল [বিশেষভাবে ক্ষাতগ্রস্ত হয়। কাছাকাছ 
হোস্টেলে যেসব ছাত্ররা থাকত তাদের মধ্যে অনেকে নিহত হল। 
সেই সময়ে পূর্ব ও পাশ্চম বাংলার প্রায় সমস্ত পাঁরবারই প্রত্যক্ষ বা 

পরোক্ষভাবে এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিজ্ঞান কলেজের চৌহদ্দীর 

মধ্যে বৃটিশ সৈন্য মোতায়েন হল। সুতরাং পড়াশনোর আবহাওয়া 

_ একেবারেই নম্ট হয়ে গেল। 
এর পরের বছর অগ্নাস্টে এল বহ: প্রতশীক্ষত স্বাধীনতা । বঙ্গা- 
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দেশের পক্ষে এটা ছিল একাধারে সুখ ও দুঃখের কারণ, কেননা 
বঙ্গভূমির এক টুকরো ভেঙে নিয়ে তোর হল পূর্ব পাকিসতান। 
পাকিস্তান সূম্টি হবার ফলে শরণার্থী সমস্যা নামে এক নতুন 
সমস্যার উদ্ভব হল, শিক্ষার পাঁরবেশেও তার খাঁনকটা প্রভাব পড়ল। 

তবে অন্যান্য বহঃ অপূর্ণ আশা ও স্বপ্ন অবশেষে, স্বাধীনতার 

পরে সত্যে রূপাঁয়ত হতে চলল। আমাদের দূরদর্শী প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীনেহরু সারা দেশ জুড়ে বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়নের এক পাঁর- 

কজ্পনা কার্যকর করতে তৎপর হলেন। কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক 

আযাণ্ড ইন্ডাস্ট্রীয়াল রিসার্চ গঠিত হল। শান্তিস্বরূপ ভাটনাগর 

হলেন তার কর্ণধার। দেশের প্রধান প্রধান বিজ্ঞানীরা অংশগ্রহণ 

করতে অথবা উপদেষ্টা হিসেবে আমীন্মিত হলেন। কলকাতার 
বিজ্ঞানী মহলে একটা বড় অংশ এই কাজে এাগয়ে এলেন। মেঘনাদ 
সাহা, শাশর মিন্র, সত্যেন্দ্রনাথ, বি. বস গৃহ, জ্ঞান মুখোপাধ্যায়, 
দেবেন্দ্রমোহন বস; প্রভৃতি অনেকেই দেশের 'বজ্ঞাননীত ও ভবিষ্যং 
বিজ্ঞানের রূপ নির্ধারণে অনেক অবদান রেখে গেছেন। 

ইতিমধ্যে বিজ্ঞান কলেজেও দেখা দিল তৎপরতা । মেঘনাদ সাহার 
আলাদা একটা পরমাণু বিজ্ঞানের ইনস্টিটিউট গড়ার বাসনা রূপাঁয়ত 

হল। 1948 সালে শ্যমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর 
স্থাপন করলেন। [0167১175105 061১910001)-এর পালিত ল্যাব- 

রেটরী এই নবগাঁঠত ইনাস্টাটিউট অফ নিউক্লয়ার ফজিক্সের সঙ্গে 

য্ন্ত হল। মেঘনাদ সাহা হলেন এর অবৈতাঁনক 'ডিরেক্টর। এক 
সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন গরভাীনং বাঁড এর পাঁরচালন ভার গ্রহণ 

করলেন। তখন বাসন্তীদুলাল নাগচৌধুরী ছিলেন সর রাঁডার। 
এই পদটিও নতুন ইনাঁস্টাটউটে চলে এল। 

ঠিক এইরকম ভাবেই 7176 1159105 বভাগের ঘোষ লেবরেটরী 
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ও ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানের 716001091 00100101101090101) 

1810019001/ আলাদা করে তোর হল 105010016 ০01 [২9010 

[১7551058170 70160000105. এটি কলকাতা িশ্বাবদ্যালয়ের 

16507001085 1০01৮-র একটি পৃথক বিভাগরূপে গণ্য করা হল। 

এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান হলেন শাশরকুমার মিত্র: যান ছিলেন স্যার 

রাসাঁবহারী ঘোষ প্রোফেসর অফ ফিজিক্স, সূতরাং বিশুদ্ধ পদার্থ- 
বিজ্ঞান বিভাগে বাকী রইলেন কেবলমাত্র খয়রা অধ্যাপক। এই 
পাঁরাস্থিতি বেশ কিছাীদন চলোছল। মেঘনাদ সাহা যখন পাঁলত 
অধ্যাপক পদ ছেড়ে 'দিয়ে নতুনভাবে পুনর্গঠিত ইশ্ডিয়ান আযাসো- 

1সয়েশনের িরেক্টরের পদ নিলেন তখন বাসন্তীদুলাল নাগচৌধুরী 

হলেন পালিত অধ্যাপক। সাহার মৃত্যুর পর (ফেব্রুয়ারী 1956) 
নাগচৌধদরী সাহা ইনস্টাটউটের ডরেন্র হলেন। পালিত 

অধ্যাপক পদ 1058 সালে পদার্থীবিজ্ঞান বিভাগে ফিরে গেল। 
1957 সালে বশ্বাবদ্যালয়ের শতবার্ধকী উপলক্ষে 17১10905550 

০0 (011610108] 1১155105 নামে একাঁট নতুন পদ সৃষ্ট হয়। ডঃ 

সংবোধ বাগচাঁ কয়েক বছর এই পদে আধাষ্তিত থাকার পর আমেরিকা 

চলে গেলে এই পদাঁটও লঃগ্ত হয়। 

অধ্যাপক বোস আসার আগেই খয়রা ল্যাবরেটরীতে গবেষণার 
কাজ এঁগয়ে চলেছে। এক্স-রে কেলাসাবিদ্যা সংক্লানত কাজে ইতি- 

নধ্যেই এখানকার বেশ সুনাম হয়েছে। হর্ষনারায়ণ বসু ও তাঁর 
ছাত্ররা তাপজনিত প্রতিপ্রভা নিয়ে নতুন ধরনের কাজ করছিলেন। 
এখন সত্যেন্্নাথের অধীনে সেই কাজ আরো ভালভাবে এগুতে 

লাগল। নানারকম ফলিত শাখায় গবেষণার পাঁরাঁধ বিস্তৃত হতে 
 লাগল। ধাতু ও বাভন্ন কাদামাট সংক্রান্ত কাজও তার মধ্যে ছিল। 

প্রথম কয়েক বছর নানা দক 'দয়ে উল্লেখযোগ্য। 194 থেকে 
রা 
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148 পযন্তি সতোন্দ্রনাথ ইন্ডিয়ান ফিজিকাল সোসাইটির সভাপাতি 
ছিলেন। 1948 সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পাঁরষদ গঠিত হল। এবিষয়ে 

বিস্তৃত উল্লেখ আলাদা একটি অধ্যায়ে করা হবে। 1948 থেকে 50 
সত্যেন্দ্রনাথ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এর সভাপতি হলেন। 
সং্ছাটির নাম বদলে এখন হয়েছে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স 
আকাদেমাঁ। এ সময়, অর্থাৎ 194% থেকে ঠ5 সালের মধ্যে অনেক 

নামকরা বিজ্ঞানী 'বদেশ থেকে আসেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পি" 

এ. এম: ডিরাক এবং জে ডি' বার্নাল। 
যাঁদও প্রধানত তত্তীয় পদার্থাবদ্যাই তাঁর বিষয়, তবু, সত্যেন্দ্রনাথ 

সারা জীবনই পরাক্ষাগত 'দিকাটতেও সমান উৎসাহী ছিলেন। 
1954 সালে প্যারসে যে 07০0৮8110818010 সম্মেলন হয় উনি 

তাতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁর নেতৃত্বে তাঁর ছান্্রা যে 
1161110100011)65061)0 91191/56] উদ্ভাবন করেন এট তারই বিবরণ। 

1951 সালের থেকে সত্যেন্দ্রনাথ প্রায় প্রীতি বছরই ইউরোপ গিয়েছেন। 

আবার আর একবার তাঁর প্রাতিভার চমক দেবার সময় আসন্ন হল। 

অনেকাঁদন থেকেই বিজ্ঞানী মহলে চেস্টা চলছিল এমন একটি 
একীভূত ক্ষেত্র তত্ব (0001660. 771610 11)60:5) উদ্ভাবনের যার 

দ্বারা সাধারণ আপোক্ষকবাদ ও তাঁড়চ্চুম্বকীয় তত্ব দুটিরই ভাল 
ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আইনস্টাইন নিজেই এই প্রচেষ্টার সত্রপাত 
করেন। অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় ব্যান্তরা-যেমন হার্মান ওয়াইল, 

এঁডংটন, শ্রয়োডিংগার, কাল.জা ইত্যাদরাও এঁদকে মনোযোগ দেন। 

কলকাতা বিজ্ঞান কংগ্রেস চলাকালে বিজ্ঞান কলেজের একতলায় 

সত্যেন্্রনাথের অফিস ঘরে বসে এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। 
সমস্যাটা তাঁর কৌতূহল উদ্রেক করল, কেমন এই সমস্যা যা নিয়ে 

নামজাদা বিজ্ঞানীরা চিন্তা করে চলেছে অথচ কোন য্যান্তগ্রাহ্য 
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সমাধানে পৌস্ছতে পারছেন নাঃ 1950 থেকে 1955 সালের মধ্যে 

পরপর প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর "সিদ্ধান্ত উপাস্থত 

করলেন। এগুলিতে তাঁর স্বচ্ছ চিন্তাধারা এবং স্বকীয়তার ছাপ 
ছিল স্পম্ট। এই প্রবন্ধগলি এ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে খুবই 
মূল্যবান সংযোজন বলে গণ্য হয়েছে। 

1958 সালে মেঘনাদ সাহা কলকাতার একটি এলাকা থেকে লোক- 
সভায় নির্বাচিত হলেন। এই ঘটনায় রাজনোতিক এবং বৈজ্ঞানিক 

মহলে খুবই সাড়া পড়ে যায়। সেই বছরই সত্যেন্দ্রনাথ রাজ্যসভায় 
মনোনয়ন পান। 1958 পর্যন্ত তিনি সদস্য ছিলেন। 1954 সালে 
ভারত সরকার তাঁকে পদ্মবিভূষণ উপাধিতে ভীঁষত করেন। 

1952 সালে 6% বছর বয়মে সত্যেন্দ্রনাথ খয়রা অধ্যাপক পদ থেকে 

অবসর নিলেন। এর পর 'তাঁন বি*বভারতার উপাচার্য হন। সেই 

সময় পদার্থাবজ্ঞান বিভাগে £11-620০ শিক্ষক ছিলেন মান চারজন-_ 
ডঃ শ্যামাদাস চট্রোপাধ্যায়, ডঃ পরেশচন্দ্রু ভট্টাচার্য, ড$ কমলাক্ষ 

দাশগপ্ত এবং ডঃ সুধাংশু দত্ত-মজমদার। তবে এম এসাঁস' 
ক্লাসে পড়াবার জন্য আসতেন সাহা ইনাস্টটিউট এবং প্রোসডেন্সি 
কলেজ থেকে অনেকে। 

প্রায় ছাব্বিশ বছর বাদে সত্যেন্দ্রনাথ আবার ইউরোপে যান। এর 
আগে 19 সালে তিনি নিমন্ত্রণ পেয়েও একটু ভুল বোঝাবুঝির 
জন্য যেতে পারেন নি। ইতালীয় সরকার আলিসান্দ্রো ভোল্টার জন্ম 
শতবার্ধকী উদযাপন করছিলেন। এই উপলক্ষে দেশ-বিদেশের 

বিজ্ঞানীরা আমন্দিত হয়োছলেন। ভারতীয়দের মধ্যে আহৃত 

হয়েছিলেন এলাহাবাদ থেকে ডঃ সাহা ও কলকাতা থেকে অধ্যাপক 
.বোস। টোলগ্রামে শুধ প্রোঃ বোস” এই টুকু উল্লেখ ছিল। কোন 
বোস সেকথা বলা ছিল না। কলকাতায় প্রোঃ বোস বলতে বোঝাত 
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দেবেন্দ্রমোহন বসৃকে। সুতরাং 'তানই শতবার্ষকী অনুষ্ঠানে 
যোগদান করতে চলে গেলেন। পরে জানা গিয়েছিল আমন্দণ ছিল 
সত্যেন্দ্রনাথ বোসের। ভূল করে কলকাতা লেখা হয়োছল। 

1958 সালে সত্যেন্দ্রনাথ বুদাপেস্টে যান নরস্ধীকরণ ও শান্তি 
সম্মেলনে যোগদান করতে । সোভিয়েত রাশিয়া, ডেনমার্ক ও 

চেকোস্লোভাকয়া থেকেও আমন্ণ এসেছিল, সত্যেন্দ্রনাথ এই 
সুযোগে জেনিভা, প্যারিস, কোপেনহাগেন, জ্রিখ এবং প্রাগও 

ঘুরে এলেন। জরখে তাঁর স্গে প্রোঃ পাউলি ও কোপেনহাগেনে 

নীলস বোরের দেখা হয়। 

পরের বছর ভারতীয় প্রাতীনাধ হিসেবে তিনি প্যারসে 

আন্তজর্শাতিক কৃষ্টালোগ্রাফ সম্মেলনে যান। বৈজ্ঞাঁনক কৌতূহল 

ছাড়াও তিনি বিশেষভাবে ফ্রান্স ও ফরাসী জীবন-যাপন প্রণালীর 

অনুরাগী ছিলেন। 195$-এ তান আবার প্যরিসে যান। এবারে 
ফ্রান্সের কাউন্সিল অফ ন্যাশনাল সায়েন্টিফক রিসার্চ তাঁকে 

আহ্বান জানয়েছিলেন। সেই বছর আইনস্টাইনের আপোঁক্ষিক- 
বাদের পণ্টাশ বর্ষপৃর্তি। বার্নে সেই উপলক্ষে অন্ুজ্ঠানের আয়োজন 

হয়েছিল কারণ এখানেই আইনস্টাইন ব্রাউনীয় গতি, ফোটন তত্ব 

ও 'বশেষ আপোক্ষকবাদ তত্ব প্রতিপন্ন করেন। যে ধারণার ফলে 
বিজ্ঞানজগতে বৈপ্লবিক পারবর্তন ঘটে গেছে। তার সূবর্ণজয়ন্তী 

উদযাপনের পক্ষে বানই ছিল সবচেয়ে যোগ্য জায়গা। জুলাই 

মাসে সম্মেলন হবার কথা ছিল। আইনস্টাইন এই সভায় আসবেন 
ঠিক ছিল। [0650 [7110 170: সম্বন্ধে আইনস্টাইনের সঙ্গে 

আলোচনা করবেন সত্য্দ্রনাথ এই মনে করে বার্নে যান। এই 
থিওরী নিয়ে তিনি কাজ করছিলেন তবে এর অনেকগুলি বিষয়ের 

সমাধান তখনো বাকি। দরভভাগোর বিষয় আইনস্টাইনের মৃত্যু 
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হওয়াতে এই সাক্ষাৎ আর শেষ অবধি ঘটে ওঠেনি। 

এর পরে সত্যেন্দ্রনাথ 1956 সালে ইংলণ্ডে যান বৃটিশ আযাসো- 

সিয়েশন ফর 'দ কালাটভেশন অফ সায়েন্সের বার্ধক সভায় যোগ 
দিতে । বছর দুই বাদে তানি লন্ডনের রয়্যাল সোসাহাঁটর "মাঁটংয়ে 

আবার আসেন। তখন তিনি রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত 

হয়েছেন। 
196 সালে তিনি সুইডেন যান এবং সেখান থেকে যান মস্কো, 

শান্তি সম্মেলনে। সেই বছরই অগ্নাস্ট মাসে ?তাঁন জাপানে 
আমাল্িত হন বিজ্ঞান ও দর্শনের উপর একাঁট আলোচনা সভায় 

যোগ 'দিতে। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে ফেলা পরমাণু বোমা 
বিস্ফোরণের স্মৃতিতে এই সভা আয়োজত হয়োছল। 

সত্যেন্দ্রনাথ কখনো চীনে যানান, যাঁদও একবার যাওয়া প্রায় ঠিক 
হয়ে গিয়োছিল। 195 সালে ভারত থেকে একদল শিক্ষক চীন 
দর্শন করতে যাঁচ্ছলেন। এই দলে যোগ দতে সত্যেন্দ্রনাথকে 

অনুরোধ করা হয়। প্রথমে তান সম্মত হন। কন্তু পরে যখন জানা 
গেল যে মান্র সাত দিনের মধ্যে দ্রুত ভ্রমণ পাঁরসমাপ্ত করে ফিরে এসে 

তাঁদের চীন দেশের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নানা জায়গায় বলতে হবে। 
সেই শুনে সতোন্দ্রনাথ আপাত্ত জানালেন। তান বললেন যে দেশে 
যাওয়ার কথা সেখানকার ভাষা জান না। সেই দেশবাসীর প্রকীতও 

অজানা । শুধ; কয়েকাট 'মাটংয়ে কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা 

হওয়াকে কি অভিজ্ঞতা বলা যায়? 

আমোরকা য্যন্তরাস্ট্েত কখনো যাওয়া হয়নি তাঁর। একবার 
একজন মার্কিন লেখক ভারতে তাঁকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে 
সত্যেন্দ্রনাথ রসিকতা করে বলেন, “আপনাদের সেনেটর ম্যাকার্থি 

হয়ত আপান্ত করতেন। আমি আগেই সোভয়েত রাশিয়া ঘুরে 



এসেছি যে।' 

194 সালে ঢাকা থেকে ফেরার পর সত্যেন্দ্রনাথ প্রথমে কিছ7াদন 
£0, ঈশ্বর মল লেনে তাঁর পৈতৃক বাসভবনে ছলেন। পরে তিনি 
গুরূসদয় দত্ত রোড ও প্রমথেশ বড়ুয়া সরণীর সংযোগস্থলে একাঁট 

বাঁড় ভাড়া নিয়ে সেখানে চলে আসেন। আরো পরে 'তান নিউ 
আলিপুরে অন্য একটি ভাড়া বাড়তে বাস করেন। 
পিতা হিসেবে তানি মোটেই প্রতুত্বাপ্রয় ছিলেন না। সাংসারক 

ব্যাপার সবটাই তাঁর স্ত্রী ও 'পতার উপর ছাড়া ছিল। সরেন্দ্রনাথ 
দীর্ঘ দন জীবিত ছিলেন। বয়সের তুলনায় যথেষ্ট কর্মক্ষম ছিলেন 

তান। তিনি পত্রের সপ্তাতিতম' জন্মাদন দেখে যেতে পেরোছিলেন। 

পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্পর্ক ছিল বড় মধূর। সকাল বেলায় 

বোরয়ে যাবার আগে পনর একবার পতার ঘরে ঢুকে কুশল প্রশ্ন 
করতেন, তাঁর জন্য এক টিন সিগারেট রেখে যেতেন। সেই সময় 
গুরুজনদের সামনে ধুমপান করার রেওয়াজ ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ 

কন্তু পিতার সামনেই সিগারেট খেতেন। তাতেই বোঝা যায় 
তাঁদের সম্পর্ক কত ঘানষ্ত ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের একজন ভাগ্নে 

বলেছেন তাঁর ছোটবেলায় দে, একটি বিশেষ দৃশ্যের কথা, পিতা 
ও পুত্র তাঁকয়ায় হেলান 'দয়ে বসে আছেন, সামনে এক টিন 
সিগারেউ। দুজনেই তার থেকে 'সগারেট নিয়ে ধূমপান করছেন 
ও অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন। তাঁদের বাঁড়র পাঁরবেশ ছিল অত্যন্ত 
ঘরোয়া। ছেলে-মেয়েদের কোনরকম শাসনের মধ্যে রাখা হত না, 
এমন ক খাওয়া-দাওয়াও কোন ননার্দষ্ট সময় ছিল না। 1949 

সালে তাঁর তৃতীয়া কন্যা জয়ার ববাহ হয় কলকাতা হাই কোর্টের 
ব্যবহারজীবী দেবপ্রসাদ চৌধুরীর সঙ্গে । চৌধুরীরা পার্ক 
সার্কাসে তাঁদের নিজেদের বাড়তে বাস করেন। 



8. শান্তিনিকেতন পর্ব (1956-_1958) 

191 সালে বিশ্বভারতা কেন্দ্রীয় বিশ্বাবদ্যালয় হল। প্রধানমন্ত্রী 

হলেন আচার্য। 1956 সালে উপাচার্য প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মৃত্যু 
হবার পর সত্যেন্দ্রনাথকে এই পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো 

হয়। ইতিমধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ খয়রা অধ্যাপক পদ থেকে অবসর 
নিয়েছেন। 1956 সালের জুলাই মাসে তিনি বিশ্বভারতাঁতে যোগ- 
দান করলেন। যতদিন তান কার্যভার গ্রহণ করেনাঁন ততাঁদন 
ইন্দ্রিরাদেবী চৌধুরানশ সামায়কভাবে উপাচার্যের কাজ চালান। 
সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী তখন অসংস্থতার জন্য কলকাতায় থেকে গেলেন। 

পরে তিনি শান্তািনকেতনে আসেন। হইীঁতমধ্যে দুই মেয়ের বিয়ে 
হয়ে গেছে। বড় ছেলে রথীন তখন কর্মরত। ছোট রমেন 

বেলুড়ে হোস্টেলে থেকে ইন্টারমিডিয়েট পড়ছে। 
নতুন উপাচার্যকে স্বাগত জানিয়ে ণব*্বভারতণ 'নিউজ' লিখল 

“আমরা আশাকার প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব 
'আমরা তরি মধ্যে পাব।”?ক 

কালবিলম্ব না করে সত্যেন্দ্রনাথ কর্মক্ষেত্রে নেমে পড়লেন। প্রথম 

সপ্তাহেই তান বিভাগীয় প্রধান ও অন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঞ্গে 
দেখা করলেন। করমন্ডলাঁ এবং উশ্চু ক্লাসের ছাদের সঙ্গেও 
দেখা করলেন। “এই প্রাতষ্ঠান পূর্ব ও পাশ্চমের সমন্বয় সাধনের: 

উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে। অত্যন্ত আনন্দের কথা আমাদের নতুন 
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উপাচার্য সব সময়েই এই উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন 
এবং বলছেন এই প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যগঠীল অব্যাহত রেখে সকলের 
চেষ্টায় এসব উদ্দেশ্য সাধনের কাজে ব্রতী হতে হবে।' এই মন্তব্য 
করে বিশ্বভারতী নিউজ । 

ব*্বভারতী যেসব আদর্শের উপর ভাত্ত করে ম্থাপত তার 
একাঁটি হল গুরু-ছারের মধ্যে ঘানষ্ঠ সম্পর্ক। ঢাকা এবং কল- 
কাতাতে সত্যেন্দ্রনাথ দরদী শিক্ষক 'হসেবে স্মীবাঁদত 'ছলেন। 

ছাত্রদের তিনি তুই সম্বোধন করতেন। তাঁকে কেউই ভয় পেয়ে তাঁর 
কাছ থেকে দূরে সরে থাকত না। তান ঘখন বক্তৃতা দিতেন তখন 

কোন বাঁধাধরা সময়ের হিসেব থাকত না। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই 
শান্তিনকেতনে থাকার সময় তান সকলের ভালবাসা অর্জন 

করোছলেন। কিন্তু কিছু কিছু পঠুরচালন নীতি ঘটিত ব্যাপারে 
বদলের প্রচেষ্টা করতে গিয়ে তান ঘোর বিরোধিতার সম্মুখীন হন। 

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর অনেক নতুন আইডিয়াকে এখানে রূপ ?দতে 
চেয়োছলেন, কিন্তু তান বুঝতে পারেননি যে তাঁর এই ধারণাগলি 
শান্তিনকেতনের বাঁধাধরা ছকের সঙ্গে খাপ নাও খেতে পারে। 

কাঁচের মন্দিরটি মান্র সপ্তাহে একদিন উপাসনার জন্য ব্যবহার হয় 

এটা দেখে তাঁর মনে হয়েছিল এই চমংকার স্ছানাট অন্য কাজেও 
ব্যবহার করা উচিত। তিনি একজন প্রবীণ শিক্ষকের কাছে প্রস্তাব 
করেন_ এই ঘরটিকে রীডিং রুম করলে কেমন হয়? শুনে শিক্ষকটি 
স্তামভত হন। কোন শান্তিনকেতনবাসীর কাছে তাহলে যে 

মান্দরের পাঁবি্তা ক্ষন হয়। শুনে সত্ন্দ্রনাথ হতাশ হলেন। এই 
নিয়ে তিনি পরে আর অগ্রসর হবার চেষ্টা করেননি। আসল কথা 
হল 'বিশ্বভারতীর বাইরের লোকেদের গ্রহণ করতে একটা অনীহা 

আছে। সত্যেন্্রনাথের প্রস্তাবিত পাঁরবর্তনগ্ীলও তাই তাঁদের 



8 সত্যেন্দ্রনাথ বোস 

কাছ থেকে কোন সমর্থন পায়ান। 

সমস্ত পাঠক্রম ঢেলে সাজাবার এক পাঁরিকজ্পনা করেন সত্যেন্দ্রনাথ। 
বিজ্ঞান পাঠক্রম আরম্ভ করারও প্রস্তাব দেন তিনি। ব*বভারতঈতে 

কেবল ইন্টারমিডিয়েট অবাধ 'বজ্ঞান কোর্স চালু ছিল এতাঁদন। 
তাঁর প্রস্তাবত পাঁরকজ্পনায় তিনাঁট ধাপে পাঠক্রমে ভাগ করা 

হয়েছিল; প্রথম পর্যায় ছিল ছয় বছর থেকে এগারো বছরের ছাত্র- 

ছাত্রীদের জন্য। এই পর্যায় শেষ হবে প্রাইমারী স্কুল লিভিং 
সার্টীফকেট পরাক্ষায়। "দ্বিতীয় পর্যায় ছিল এগারো থেকে সতেরো 

বছর বয়স্ক ছাব্র-ছান্রীদের জন্য। এই পর্যায় শেষ হবে হায়ার স্কুল 

শলভিং সার্টাফকেট পরীক্ষায়। এর মান হবে বর্তমান ইন্টার- 
মিডিয়েটের সমান। এর পরের, অর্থাৎ তৃতীয় পর্ব হবে সতেরো 
থেকে বাইশ বছরের ছান্র-ছান্নীদের জন্য। উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার 
জন্য প্রস্তুত করা হবে তাদের এই পর্যায় শেষ হবে বি. এ" অনার্স 

ও এম. এ ডিগ্রীর পরাক্ষায়। নতুন পদ্ধাততে ম্যাট্রকুলেশন এবং 
বং এ" পাস পরীক্ষা বাঁতল হল। আধ্ানক ও প্রাচীন সমস্ত 

ভারতীয়, এশীয় ও ইউরোপায় ভাষায় শিক্ষণের ব্যবস্থাও নতুন 
পাঠক্রমে ছিল। 

এই পরিবর্তন পাঠক্রমে একটি নতুন বিজ্ঞান-ভবন স্থাপনের পাঁর- 
কল্পনাও ছিল। এখানে ভৌত ও প্রাণী বিদ্যার গুরুত্বপর্ণ 

'িভাগগুলিতে পঠন-পাঠন ও গবেষণা হবে। ছয়াট পোস্ট ডক্ররাল 
রসার্চ ফেলোঁশপ-এর ব্যবস্থা করা হল- বিজ্ঞান ও কলা মিলিয়ে। 

শব*্বভারতীঁ নিউজে' লেখা হল 'অধ্যাপক বসুর পারকঙ্পনা 
সংসদ ও কর্ম সাঁমাত কর্তৃক অনুমোদত হলেই কাজে রূপাঁয়ত 
হবে আশা করা যায়।”৪-থ 

ণবন্বভারতীতে উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 
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সত্য্দ্রনাথ তাঁর 195? সালের সমাবর্তন ভাষণেও বলেন। তিনি 

বলেন আধ্াীনক সংস্কীতবান মানুষের প্রত্যেকেরই বিজ্ঞান সম্বন্ধে 

খানিকটা অবাহত থাকা তার চারন্র গঠনে অপাঁরহার্য। ছান্নদের 
তান প্রায়ই প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকার কথা মনে করিয়ে 

দিতেন। পরীক্ষামূলকভাবে রান্নাঘরের আবর্জনাকে জবালানী 
হিসেবে ব্যবহার করে গ্যাস উৎপাদনের জন্য তিনি একটা পাঁর- 
কল্পনাও প্রস্তুত করেন। এতে সারও উৎপন্ন হতে পারত এবং 

স্কুল ল্যাবরেটরীর কাজে ব্যবহৃত 'মথেন গ্যাসও পাওয়া যেত। 

কর্ম সমিতি এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং এর জন্য 2000 

টাকাও দেন। 

কিন্তু বাধা ছিল দুস্তর। বিরোধীরাও ছিলেন শন্তিশালী। 
এক বছরের মধ্যেই সত্যেন্দ্রনাথ ক্লমশঞহতাশ হয়ে পড়লেন। 198 
সালের 28 মার্চ এফ" আর. এস. হওয়া উপলক্ষে যখন আম্্কুঞ্জে 

তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় তখন উত্তরে তিনি বলেন। “মনে পড়ে 

আমার গুরু; জগদীশচন্দ্র বসুর কথা, যান আমাদের দেশে বিজ্ঞান 

গবেষণার পাঁথকং। আঁমও সারাজীবন এ একই পথের সাধনা 

করোছ.........এখন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মনে হয় আপনাদের 

সাধারণ 'বজ্ঞনের ক্লাসগুঁলতে যাঁদ কিছ; সাহায্য করতে পারতাম । 

যাঁদও এখানে বিশ্বভারতীতে বিজ্ঞানচর্ঠার খুব একটা সুবিধে 

নেই।” এই কথাগুলি বিনয়ের সঙ্গে বলা হলেও যেন পরাজয়ের 
বিষন্ন স্বীকাতি। এই লোকাঁট অনেক স্বপ্ন দেখোছলেন কিন্তু 

খানিকটা নিজের অক্ষমতায় ও খাঁনকটা পাঁরাস্থাতর বিপর্যয়ে সেই 
স্বপ্ন শেষ অবাঁধ রূপাঁয়ত করতে পারলেন না। 

একথা দুর্ভাগ্যজনক হলেও অনস্বীকার্য যে সত্যেন্দ্রনাথ শান্তি- 

শনকেতনে এসে খুব একটা সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। 
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অথচ এমন হওয়া উচিত ছিল না। কারণ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নানা 

দিক দিয়ে তাঁর মানীসকতায় মিল ছিল। তাছাড়া উভয়ের মধ্যে 
সম্পক ছিল সৌহার্দের। রবীন্দ্রনাথের মত সত্যেন্দ্ুনাথও অল্প বয়সে 

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষপাতী 'ছলেন। স্যার আশুতোষের 
বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ ছিল এই-যে অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট দূর- 
দৃষ্টির পাঁরচয় দেওয়া সত্তেও আশহতোষ বাংলা ভাষাকে তার 

যথাযোগ্য মর্যাদা দতে অবহেলা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা 

যায় যে রবীন্দুনাথ তাঁর প্রথম বিজ্ঞানাবষয়ক বই বিশ্বপাঁরচয় 
সত্যেন্দ্রনাথকেই উৎসর্গ করেন। 

ইতিমধ্যে সত্য্দ্রনাথ ন্যাশনাল ইনাস্টটিউট অফ সায়েন্সের 
সভাপাঁত হয়েছেন। পাললমেন্টের সদস্য হয়েছেন, পদ্মাবভূষণ উপাধি 
পেয়েছেন। এই সময়ে নানা. দিক থেকে নানা সম্মান বার্ধত হতে 
থাকে। 195? সালে কলকাতা, যাদবপুর ও এলাহাবাদ বিশ্ব- 
বিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি দেন। সেই বছর ছিল 

কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি। যেসব সম্মান বহুকাল 
আগেই তাঁর প্রাপ্য ছিল এখন সেগ্যাল আসতে লাগল। 198 

সালে তিনি অবশেষে ফেলো অফ 'দি রয়্যাল সোসাইটি নির্বাচিত 
হন। সেই বছর 'শাঁশরকুমার মিত্ও এই সদস্যপদ পান। 1959 

সালে দেশ বিজ্ঞানীকে যে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিতে পারে তিনি তাই 
লাভ করেন, জাতীয় অধ্যাপক হন। 1961 সালে যখন তান িবশব- 

ভারতাঁ ছেড়ে চলে গেছেন তখন বিশ্বভারতাঁ তাঁকে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ 

সম্মান দেশিকোত্তম এই উপাধিতে ভূষিত করে। 
,  বিশ্বভারতাঁতে তাঁর অক্পাঁদনের কার্যকাল শেষ হল। আবার 

তিনি কলকাতার বিজ্ঞানজগতে ফিরলেন। তখন 1959 সাল। 
বন্ধ, ছান্র ও অনুগামীরা এতে খুবই আনান্দত হলেন। এ সময় 
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বন্ধ দলীপকুমার রায়কে একটি চিঠিতে তিনি লেখেন যে কতব্য 

বড় বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। সেগাীল থেকে অব্যাহাত পেয়ে আশ্বস্ত 
হয়েছেন। জীবনের শেষ 'দিনগ্ীল হয়ত 'নার্বঘ্নে গবেষণায় 
আঁতবাহিত করা যাবে। | 



9. গতানুগতিকতার বাইরে 

সত্যেন্দ্রনাথের অভ্যাস ছিল খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠা । পাঁচটার 

মধ্যেই উঠে পড়তেন তানি। নিজেই দু-কাপ চা করে খেতেন, 

তারপর পড়তে বসতেন। প্রায় দুঘণ্টা চলত এই পড়াশোনা । 

বাঁড়র কাজকর্ম সুরু হবার পর তিনি প্লান সেরে নিয়ে সারা দিনের 

জন্য প্রস্তৃত হতেন। নিজের ঘরে পেশছে আর এক প্রস্থ চা খাওয়া । 

অতঃপর কাজ আরম্ভ হত। কঠিন পাঁরশ্রম করতেন তান, যাঁদও 

একট খাপছাড়াভাবে। যখন কোন নতুন "সিদ্ধান্তের কাছাকাছ 

পেশছতেন তখন তান কারো সঙ্গে দেখা করতেন না। 

এই সময় সাধারণত তান তাঁর আজীবনের পার্সোনাল 

আাসস্টেন্ট নগেন কালকে বলে দিতেন কেউ যেন তাঁকে 'বরন্ত 

না করে। বাকিটা নগেন কালই দেখতেন। [বশ দশকে নগেন 

কাল ছিলেন মোহনবাগানের খ্যাতনামা গোলরক্ষক। কালা 

সত্যেন্্রনাথকে নিয়ে খুবই গার্বত ছিলেন, তাঁর খামখেয়ালী স্বভাবের 

সঙ্গেও তানি ভালই পাঁরচিত ছিলেন। যথেষ্ট যত্ন সহকারে তানি 

সত্যেন্দ্রনাথের দেখাশোনা করতেন। কিন্তু এইরকমভাবে রদদ্ধদ্ধার 

না। সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌপ্ছবার পর তিনি আবার আগের 

মতই বন্ধ--বান্ধবদের গঞ্পগুজব, চা-জলখাওয়ার ?দয়ে আপ্যায়ন ইত্যাঁদ 
সুরু করে দিতেন। তাঁর ঘর ছিল সকলের কাছেই 'নার্ঘধায় উন্মন্ত। 
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বাঁড় ফিরতেন দেরী করে। কিন্তু ঘখনই ফিরতেন এসেই তানি 
খেয়ে নিতেন। তারপর শুয়ে পড়তেন। নটা নাগাদ উঠে পড়ে 
আবার বই-খাতা নিয়ে বসে যেতেন। সমস্যাটা হয়ত গাঁণত সংক্কান্ত, 

কিংবা হয়ত এমন কোন ব্যাপার যার সঙ্গে পদার্থাবিজ্ঞান বা গাঁণতের 
কোনই সম্পর্ক নেই। সংখ্যাতত্ত নিয়ে তান শেষ বয়সে অনেক 
চিন্তা করেছেন। চতুর্থ কন্যা পটলকে অঙ্ক করাতে গিয়ে এই 
সমস্যাটা তাঁর মাথায় আসে। জীবনের শেষ কাট দন তান এই 

অসমাপ্ত অণ্ক দেখা যায় তা এই সংখ্যাতত্ব নিয়েই। 
যে কোন কারণেই হোক সাধারণ লোকের মনে সত্যেন্দ্রনাথের যে 

ভাবমূর্তি আছে তা হল একজন অসাধারণ ব্াদ্ধমান ব্যান্তর, যিনি 
ছিলেন পাঁরশ্রমে বিমুখ এবং আধিকাংশ ক্ষমতাই 'যাঁন অপব্য় 
করেছেন বৃথা গালগল্পে। কিন্তু সাঁত্যকার সত্যেন্দ্রনাথ এমন ছিলেন 

না। তাঁকে দেখে অত্যন্ত টিলেঢালা প্রকৃতির মনে হত বটে ?কন্তু 
তাঁর প্রকৃত স্বরূপ ছিল অন্যরকম । 

খোলা কাগজে তান অন্ক কষতেন এবং সেই কাগজগ্াল যত 
করে গুছিয়ে রাখা ছিল তাঁর স্বভাবাবরুদ্ধ। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 

কেবল তান তাঁর পর্যবেক্ষণগুলি বাঁধানো খাতায় তুলে রাখতেন। 

প্রবন্ধাট প্রকাঁশত হবার সঙ্গে সঙ্গেই হাতে লেখা পান্ডালাপ 
সম্বন্ধে তার সমস্ত উৎসাহের অবসান ঘটত। সেই বিষয়টি নিয়ে তিনি 

আর ভাবতেন না। কাজেই সংখ্যাতত্ব সম্বদ্ধে কাঁড় বছর ধরে তানি 
যা ভেবেছেন তা কোনদন ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হতে পেল না। 

তবে তাঁর চরিত্রের অন্য কয়েকটি দিক ছিল যা তাঁকে কিংবদল্তণতে 
পাঁরণত করতে সাহায্য করেছে। 

1941 সালের দুপুরবেলা একদিন মেঘনাদ সাহা বিজ্ঞান কলেজে 
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সত্যেন্দ্নাথের ঘরে ঢুকলেন। একটি মিটিংয়ে উপাস্থত হবার কথ্য 
ছিল দুজনের। পাশের ঘর থেকে কয়েকজন 'িসার্চ স্কলার তাঁদের 

কথোপকথন শুনতে পান। মোটামুটি এইভাবে কথাবার্তা 

হয়েছিল-_ ৃ 

বাজনা শুনা, এই লোকটা বাঁশীতে বেহাগ বাজাবে। 

সাহা একবার মান্ন বন্ধুর দিকে তাকালেন, তারপর হন হন করে 

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বংশীবাদক বাজনা আরম্ভ করল। 

সত্যেন্্রনাথের মন থেকে মিটিঙের সমস্ত চিন্তা ততক্ষণে অন্তহি্তি ) 

সঙ্গীত, বন্ধুদের সান্নিধ্য, বই এবং সুখাদ্য-জাঁবনের এইসব 
উপভোগ্য বস্তুগ্ীলর প্রাতি ছিল তাঁর প্রবল অনুরাগ । এগ্দলি 
উপভোগ করার জন্য তান সময়ের কোন বাছ-ীবচার করতেন না। 
তাঁর এইরকম খামখেয়ালী স্বভাবের বহ7? উদাহরণ আছে। এর 

অনেকগ্ীল গঞ্প এখন লোকের মুখে মুখে ফেরে। একবার একাঁট 
ছান্ন ভাল সেতার বাজায় শুনে সত্যেন্দ্রনাথ তাকে তৎক্ষণাৎ ডেকে 

পাঠালেন। 

“আমাকে বাঁজয়ে শোনাবি। 

ছান্রটি এই অযাচিত সম্মানে আভভূত। “আপনার বাঁড় গিষ্কে 
একাঁদন বাজাব স্যার ? 
'না, এখানে নিয়ে আয়।' 

তান সেতার আনা হল॥ তবলা-বাদককেও খবর দেওয়া হল। 

দু'জনে মিলে বিশাল ল্যাবরেটরী টেবিলের উপর চড়ে বসল, কারণ, 
ঘরে আর জায়গা ছিল না। বাজনা সুরু হল। 

সঙ্গীতের সমঝদার হিসেবে সুপাঁরাচত ছিলেন সত্যেন্দনাথ। 
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অনেক সময়ে গানবাজনার আসরে দেখা যেত তাঁর চোখ বন্ধ। 

লোকে মনে করত তান বাঁঝ ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু সঙ্গীত 
শেষ হতেই তিনি চোখ খুলে এমন সব প্রশ্ন আরম্ভ করতেন 
যার থেকে বোঝা যেত তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবেই সমস্ত কিছ, 
শনেছেন। 

আশাঁ বছরের জন্মাদনে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের ডিরেক্টর 
তাঁর এক সাক্ষাংকার রেকর্ড করার জন্য তাঁর বাঁড়তে যান। সমস্ত 

ব্যাপারাটতে সত্যেন্দ্রনাথ খুব কোতুক অনুভব করাছলেন। 

স্বভাবাঁসদ্ধ রাঁসকতার ভঙ্গীতে তিনি মন্তব্য করেন “এসব কাণ্ড- 

কারখানা কিসের জন্যে? কি করতে হবে? তোমাদের সুখ্যাতি করতে 

হবে? কিন্তু প্রাচীন বাংলা গান বলে তোমরা যেসব গান দিচ্ছ_-' 
কথাটা উনি শেষ করলেন না। বোঝ্ঝা গেল বদ্ধ বয়সেও সঙ্গীত 

সম্পর্কে তান ঠিক আগের মতই সজাগ। 

[তান এসরাজ বাজাতেন একথা সকলেই জানে। কন্তু তান 
বাঁশগও বাজাতেন সেটা বৌশ লোকে জানেন না। ছোটবেলা থেকেই 

তাঁর সঙ্গীতে প্রীত। লোকগ্ীত থেকে আরম্ভ করে ক্লাঁসকাল, 
ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সব রকম সঙ্গতেই তাঁর সমান আগ্রহ 'ছিল। 

তাঁর বন্ধ ধূজটপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যখন ভারতীয় সঙ্গীতের উপর 

তাঁর বহাট 'িখছিলেন তখন সত্যেন্দ্রনাথের কাছ থেকে 1তাঁন অনেক 
সাহায্য পান। ধূর্জটপ্রসাদ বলতেন, বিজ্ঞানী না হলে তান হয়ত 

খুব বড় সঙ্গীতাবিশারদ হতে পারতেন। 
প্রথম গবেষণাপন্রটি বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে সাড়া জাগিয়েছিল। 

সেটা ছিল 1924 সাল। এর পরের উল্লেখযোগ্য কাজ প্রকাশিত হয় 
1984 সালে। এই সময়টা তিনি কি করাছলেন? বশ্রাম 
শনচ্ছিলেন কি? এই প্রশ্নাট সর্বদাই করা হয়। আসলে প্রকাশিত 
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গবেষণাপত্র দিয়ে বিচার করতে গেলে সতোন্দ্রনাথের কাজ খুবই কম 
তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধ সারাজীবনে মান্র পণচশাট। এইজন্য অনেক 
সময় তাঁকে হেয় প্রাতিপন্ন করার জন্য এই জাতীয় প্রশন করা হয়ে 

থাকে। তবে আসল কথা হল সত্যেন্দ্রনাথ এমনই এক ব্যাতক্রম যে 

সাধারণ মাপকাঠিতে, প্রকাশিত গবেষণা-পন্রের সংখ্যা দিয়ে তাঁকে 

অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মত বিচার করতে যাওয়া তাঁর প্রাতি আবিচার 
করা। 

যে কোন বৈজ্ঞানকের জীবনের প্রধান লক্ষ্য গবেষণাপত্র প্রকাশ 

করা। সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু এই লক্ষ্যটাকে খুব বড় করে দেখেননি । 

স্মরণ করা যেতে পারে সত্য্দ্রনাথ নিজে কখনো ডন্রেটের জন্য 

থীঁসস লেখেননি এবং ডক্ঈরেট ডিগ্রী সম্বন্ধেও তাঁর মনে কোন 
আকাগ্থা ছিল না। এটা ছল তাঁর ছাত্রদের কাছে এক দহুজ্ঞেয় 
রহস্য। তাদের কাছে থাঁসস দেওয়া ছিল জাবন-মরণের প্রশন। 
কিন্তু গুরুর কাছ থেকে তারা এই ব্যাপারে বড় একটা উৎসাহ 
কখনই পায়নি। তাঁর কাছে জ্ঞান আহরণই ছিল আসল কথা। 

ডন্তরেটের থীঁসস অত্যন্ত গৌণ। সম্ভবত এই কারণেই সত্যেন্দ্- 
নাথের কাছে যারা পিএইচ". ভি. করেছে তাদের সংখ্যা হাতে 

গোণা যায়। 
প্রকাশিত গবেষণাপন্নের সংখ্যা অল্প হওয়ার অর্থ অবশ্য এই নয় 

ষে তরি জ্ঞানের পাঁরাঁধও ছল সীমাবদ্ধ। বরং ঠিক তার বিপরীত। 

তীক্ষ[তর এবং তাঁর কৌতূহলের পাঁরাধ ছিল অনেক বেশি বিস্তৃত। 

যাঁদও তান ছিলেন গাঁণতজ্ঞ এবং পদার্থাবদ কিন্তু খয়রা 
অধ্যাপক হয়ে কলকাতায় ফিরে তিনি পদার্থবিজ্ঞান বভাগে জৈব 
রসায়নের ল্যাবরেটরী গড়ে তুললেন। ঢাকাতেও তিনি এই বিষয়ে 
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ল্যাবরেটরী করেছেন এবং রসায়নাবদদের সঙ্গে য্স্তভাবে গবেষণা 
করেছেন। ঢাকাতে তাঁর কাছে ডক্টরেট করেন পরিতোষ দত্ত। 
তাঁর বিষয় কিন্তু ছিল রসায়ন। 1946 সালের পর থেকে প্রখ্যাত 

রসায়ন-ীবজ্ঞানী শ্রীমতী অসমা চট্টোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে 50৮৮1৩ 
2170 506100-0116101507% 01 56৮7৪] 21169210105 21)0 00186] 

01081810 50105621065 ৃনয়ে কাজ করেন। এ বিষয়ে অসামা 

চট্টোপাধ্যায় নিজেই লিখেছেনঃ 
“অধ্যাপক বোসের আর একটি প্রধান অবদান 1101691010 
00100116য 5810 এবং 019 10011161915 শনয়ে কাজ ।.-..অধ্যাপক 

বোস ও তাঁর ছাত্ররা কাজ আরম্ভ করার আগে আমাদের দেশে এই 

নিয়ে বিশেষ কাজ হয়নি। 'বাভন্ন প্রাকীতক অবস্থায় 1৪ সৃষ্টি 
হয় তাই যেসব অণ্চলে আগে পরীক্ষা করে দেখা হয়নি সেই 
সব জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা ছিল তাঁদের কাজের পক্ষে খুবই 

জরুরী । ভারতের 'বাভন্ন অণ্চল থেকে সংগ্রহ করা এইসব নমৃনা 
বিশ্লেষণের জন্য তাঁরা নিজেরাই ল্যাবরেটরীতে 7791০70190১ 
সব 09৫ এবং 01661619019] 91791)561 তোর করেন ।% 

1944 সালের পর তাঁর দদর্ঘ নীরবতার নানা জনে নানা অর্থ 

করেছেন। বি. এম উদগাঁওকর বলেন £2 

'ক্ষুদ্রমনাদের কাছে মনে হতে পারে তান পিছিয়ে পড়েছেন। 

কিন্তু আসলে তখন তাঁর সদাজাগ্রত, সদা কৌতূহলী মন 
নানা বিষয়ে চিন্তা আরম্ভ করেছে। পদার্থাবজ্ঞান ও গাঁণতের 
পদ্ধীততে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েও তিনি রসায়ন, জীব-বিজ্ঞান, মৃত্তিকা 
ও ধাতু বিজ্ঞান, দর্শন, প্রত্ততত্ু, চারুকলা, সাহত্য ও সঙ্গণতের 

ক্ষেত্রে বিচরণ করেছিলেন তখন। তারপর 'তাঁরশ বছর বাদে, 

195৪5 সালের মধ্যে, খন তাঁর বয়স ষাট তখন আর একবার 



৪৪ সত্যেন্দ্রনাথ বোস 

, তাঁর প্রাতিভার দীপ্তি স্ফৃরত হল। একীকৃত ক্ষেত্র-তত্ব সম্বন্ধে 

' কয়েক প্রবন্ধ প্রকাশ করে 'তীন প্রমাণ করলেন যে তাঁর গার্ণিতিক 

ক্ষমতা তখনও এতট.কু ম্লান হয়নি।” 

ডঃ বাসন্তীদ্লাল নাগচোধুরী বলেনঃ*-ক 
“নতুন সমস্যা সমাধান করার তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা িংবদন্তীর 
পর্যায়ে পৌছে গিয়েছে। উত্তর জীবনে তিনি জীব-বিজ্ঞানের 
'বাভন্ন শাখায় আগ্রহাঁ হয়োছলেন। রসায়নে তাঁর উৎসাহ কোন 

একাট বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। কেবল উপদেশ দেওয়া 
বা পথানর্দেশ করা ছাড়াও 'তাঁন 50101011820 অপুর গঠন 

নিয়ে নিজে গবেষণা করেন। 

সম্ভবত তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ যা তাঁকে সকলের প্রিয় করেছে তা 

হল জীবন সম্বদ্ধে অখশ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গী। অবসর যাপন ও 
বন্ধদের সান্ধ্য ছিল তাঁর কাছে মন ও ব্যাদ্ধ চর্চার বৃহত্তর 
জগতের একটি অংশ। একাঁদক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁর চাঁরন্রের 
সীমাবদ্ধতাও এই। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন এমন একজন লোক 'যাঁন 

জাঁবনকে তার সম্পূর্ণতা ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে অনুভব করতে 
চেয়েছিলেন_তার মধ্যে তাঁর নিজের ও নিজের বিশেষ বিজ্ঞান- 

শাখার স্থান খুবই ছোট।” 

লেখক অন্লদাশগ্কর রায় শান্তিনিকেতনে একদিন সন্ধ্যেবেলা তার 

বাঁড় গিয়েছেন। দেখেন সত্যেন্দ্রনাথ মশারী খাঁটয়ে "বছানায় 

আশ্রয় নিয়েছেন। অসস্থ না জানতে চাইলেন অন্নদাশঙ্কর। 
না, সেরকম কিছ নয়। মশার জহালায় ব্যাতব্যস্ত হয়ে তিনি পড়ায় 

মন দিতে পারছিলেন না। কি সেই বই থা তিনি এত মন 'দয়ে 

পড়ছেন? বইটি আফগানস্তানে সদ্যোপ্রাপ্ত অশোকের আরামক 
শলপিতে লেখা অনূশাসন সম্বদ্ধে। অন্নদাশঙ্কর নিজেও প্রচুর বই 
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পড়েন, কিন্তু তিনি তখনো এই অনুশাসনের কথা শোনেনান। আর 
একাদন তিনি গিয়ে দেখেন সত্যেন্দ্রনাথ গভীর মনোযোগ সহকারে 

সংস্কৃতে চারুদত্ত পড়ছেন।£ 

তাঁর ছান্র গ্রগনাবহারা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেনঃ 
“পথ যাঁদ উদ্দেশাহীন বা লক্ষ্যহীন হয় তবেই তাকে এলোমেলো 
বলা যেতে পারে। সতোন্দ্রনাথের জীবনে 'নার্দস্ট উদ্দেশ্য ছিল, 
নির্ধারিত দৃম্টিভঙ্গীও ছিল, নিজের বৈজ্ঞানক খ্যাতি বাড়াবার 

জন্য যে ধরনের অভ্যাস ও পদ্ধতি অনেক বড় বড় বিজ্ঞানীও আয়ন্ত 

করে থাকেন সেগুঁল সম্বন্ধে তানি ছিলেন একান্তভাবে নিরাসন্ত, 

এইসব অভ্যাস ও পদ্ধাত থাকা যে ভাল নয় সে কথা যথার্থ নয়। 
এগ্ীলি আয়ত্ত করার জন্য যে চেষ্টা দরকার সেটি সত্যেন্দ্রনাথের 
স্বভাবে ছিল না।” 

এছাড়া সমরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছেন 22 

“আমরা যারা তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখোঁছ অথবা তাঁর সঙ্গে 
কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি তারা জানে যখন কোন সমস্যা 

তাঁর কাছে চ্যালেঞ্জের মত মনে হত তখন তিনি তার সমাধানের 

কাছাকাছি না পৌ্ছন পযন্ত স্থির থাকতে পারতেন না। এটা 
হয়ে যাওয়া মান্র তান সে বিষয়ে আর মোটেই চিন্তা করতেন না। 

এমনকি টুকরো কাগজে তিনি যেসব নোট নিতেন সেগ্দাল এক- 
সঙ্গে করে গুছিয়ে লিখে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করার কোন চেষ্টাই 

করতেন না; যাঁদও সমস্ত গবেষকরা এইরকমভাবে "সিদ্ধান্ত 
গুছিয়ে সাজিয়ে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ঢাকা ও কলকাতায় 
শিক্ষক হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল, কিন্তু তিনি কখনো যে বিষয়ে 

পড়াচ্ছেন সেই বিষয়ের নোট রাখতেন না। তিনি যখন বক্তৃতা 
দতেন বা কথাবার্তা কইতেন তার মধ্যে থাকত রাসকতাবোধ, 
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চিন্তা উদীপ্ত করার শান্ত এবং সরলতা । দুঃখের বিষয় তার 
বিশেষ কিছুই রেকর্ড করা হয়ান। ফলে এই মহৎ ব্যান্তর চাঁরঘ়ের 

অনেকটা অংশই উত্তরকালে বিস্মৃত হবার সম্ভাবনা” 

পণ্টাশ দশকের মাঝামাঁঝ সময়ে পপ: এ. এম. ডিরাক তাঁর 

স্লীঁকে নিয়ে কলকাতায় আসেন। একদিন সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে 

একই গাড়িতে তাঁরা কোথাও চলেছেন। তাঁরা ছিলেন পিছনের আসনে। 
সামনের সিটে ড্রাইভার ও সত্যেন্দ্রনাথ। তা সত্তেও সত্যেন্দ্রনাথ 
তাঁর কয়েকজন ছাত্রকে সামনের আসনে উঠে আসতে বললেন। 

[ডিরাক একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, বন্ড ঠাসাঠাঁস হবে না? 
সত্যেন্দ্রনাথ পিছন ফিরে বললেন, আমরা বসু সংখ্যায়নে বিশবাস 

কার। িরাক তাঁর স্ত্রীকে বুঝিয়ে বললেন, বসু সংখ্যায়নে মৌল 

কণাগ্ীল খুব শ্লাসাঠাঁস করে থাকে। কন্তু আশ্র্যের বিষয় 
রাঁসকতার ভঙ্গীতে ছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ কখনো জের কাজের উল্লেখ 

করতেন না। 
তাঁর ঘর ছিল সকলের কাছে অবাঁরত দ্বার। তান আদব-কায়দার 

বড় একটা ধার ধারতেন না। তাঁর কলকাতার বাঁড়তে যে ঘরটিকে 
তিনি একই সঙ্গে শোবার ও পড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করতেন 

সেখানেই সকলের সঙ্গে দেখা করতেন। সর্বদাই তাঁর কাছে লোক 
সমাগম হত। তারজন্য আগে থাকতে আযাপয়েন্টমেন্ট করার প্রয়োজন 

ছিল না। যখন তান বিজ্ঞান কলেজে খয়রা অধ্যাপক তখন তাঁর 
সঙ্গে দেখা করতে গেলে সুইং ডোর “ঠেলে ঢুকে পড়লেই হত 1 
যৌবনে অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন তান। অঞজ্প বয়সেই তাঁর চূল 

পেকে যায়, কিন্তু তা সত্বেও তিনি রূপবান ছিলেন। পণ্0াশ আর 
যাটের দশকে সোম্য মৃর্ত। পাজামা-কুর্তা পাঁরাহত, বয়সের ভারে 
ঈষৎ ন্যব্জ। এক মাথা আবন্যস্ত সাদা চুল, ভারী চেহারার এই 
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লোকটিকে সভা-সাঁমিতিতে প্রায়ই দেখা যেত। অথচ দর্শকদের মধ্যে 
খুব কম লোকেই জানতেন বোস-সংখ্যায়ন বলতে ঠিক ক বোঝায় 

অথবা পদার্থাবজ্ঞানে তাঁর অবদান কি। তাদের কাছে সত্যেন্দ্রনাথ 

ছিলেন আস্থা ও জ্ঞানের মূর্ত প্রতীক। তাঁর উপাস্থীতই ছিল 
যথেম্ট। সত্যেন্দ্রনাথ ভাল জামাকাপড় পছন্দ করতেন। ট;পী ও 

ছড়ির সংগ্রহ ছিল তাঁর। অনেক সময় তাঁর পোষাক-পারিচ্ছদের 

অদ্ভূত রুচি অন্যের কৌতূহল উদ্রেক করত। অনেক আন্তর্জাতিক 

সমাবেশে তান এমন 'বাঁচত্র পোষাক পরে উপাঁস্থিত হতেন যে অন্য 

সকলে অপ্রস্তুত। তবে যাঁরা তাঁকে ভালভাবে চিনতেন তাঁরা এতে 

[ছু মনে করতেন না। তাঁরা জানতেন পাঁরচ্ছদে তাঁর বিচিত্র রাচ 

তাঁর 'বাঁশস্ট চারব্রেরই একটি প্রকাশ মান্ত। 
ঠাকুর পাঁরবারের কেউ কেউ পোষাক ?নয়ে নানারকম পরাঁক্ষা 

করেছিলেন। জ্যোতীরন্দ্রনাথ এমন একট সর্বভারতীয় পারচ্ছদ 

উদ্ভাবন করতে যান যার মধ্যে থাকবে ধুঁতির লালিত্য এবং প্যান্টের 

কার্যকরতা। বলাই বাহুল্য এই জগাখচাঁড় পোষাক গ্রহণযোগ্য 

হয়ান। সত্যেন্্রনাথের পোষাক সচেতনতার মধ্যে কোন সামাজিক 

মনোভাব ছিল না, বরং একাঁদক 'দয়ে দেখতে গেলে তান ছলেন 

খাঁটি বাঙালী । বাঙালীরা পোষাক-আসাকে কোনরকম কেতাদনরস্ত 

বাধ-নিষেধ পছন্দ করেন না। এই ঘরোয়া ভাব সত্যেন্দ্রনাথ এত 

দূর টেনে নিয়ে গিয়োছলেন যে তানি লাঁঙ্গ পরে জাপানে এক 

আন্তজাতিক সম্মেলনে অসত্কোচে হাঁজর হয়োছিলেন। 
বাঁড়তে সাধারণত "তান পরতেন লাঙ্গ আর গোঁঞ্জ। বাইরে 

বেরোবার সময় পাজামা ও কুর্তা। শীতকালে পরতেন লম্বা কোট 

ও টূপপী। গরমকালে অনেক সময় দেখা যেত দাঁড় বাঁধা মেরজাই 

তাঁর দেহে। 
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পোষাক সম্বন্ধে আইনস্টাইনেরও অনেকটা এলোমেলো ভাব ছিল। 

অন্তরের স্বাধীনতা বাড়াবার ইচ্ছাই এর আসল কারণ। লম্বা 

চুল রাখলে চুল কাটার দরকার করে না, মোজা একটা অপ্রয়োজনীয় 
বস্তু। চামড়ার জ্যাকেট পরতেন আইনস্টাইন_কারণ তাতে কোট 
পরার ঝামেলা কমে। 

বাইরের প্রয়োজন কমাবার স্পৃহা সত্ন্দ্রনাথের মধ্যেও দেখা যায় 
তবে সেটা পোষাকে ততটা নয়, যতটা তাঁর জীবনযাত্রার ধরনে। 

বাঁড়র একটিমাত্র ঘরেই তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। এই- 
খানেই তিনি পড়তেন, ঘমমোতেন এবং লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা 
বলতেন। | 



10. মাতৃভাষায় বিজ্ঞান 

প্রফল্লচন্দ্রের কাছে যেসব ছান্র শিক্ষা লাভ করতেন তাঁরা সকলেই 

আদর্শবাদে উদ্বদ্ধ ও অন:প্রাণিত হত। সমাজ সচেতনতা এদের 

সকলের মধ্যেই জাগারত হয়। এরা সবাই বিশ্বাস করতেন দেশ 
গঠনের কাজে বিজ্ঞানের খুব বড় ভূমিকা আছে। কিভাবে 'বিজ্ঞান 
এই ভূমিকা পালন করবে; সত্যেন্দ্রনাথ এবং তাঁর বিখ্যাত সহপাঠশী 
মেঘনাদ সাহা দুজনেই এই নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন। তবে 
কোন ধোঁয়াটে আদর্শবাদে বিশবাসী ছিলেন না তাঁরা। তাঁরা 

দুজনেই ছিলেন স্পম্ট ধারণা ও স্পম্ট বাক্যে ববাসী। নিজেদের 
শ্রেম্তঠত্ব সম্বন্ধে চারাঁদকে ভ্রান্ত ধারণা দেখে দেখে সাহা অত্যন্ত 

অধৈর্য বোধ করতেন। সেইসব ভ্রান্ত ধারণাকারীদের কঠিন বিদ্রুপে 
বদ্ধ করতেন 'তাঁন। তাঁর 'সবই ব্যাদে আছে, অর্থাৎ বেদে আছে) 

এই মনোভাব নিয়ে বহু বিতর্কের স্নন্ট হয়েছে। সত্ন্দ্রনাথ 
অবশ্য সাহার মত রূঢুভাষী না হলেও এই “সবই ব্যাদে আছে' মনো- 
ভাবের প্রবল সমালোচক ছিলেন। 'তাঁন বলতেন আমাদের প্রগাঁতর 

পথে এই মনোভাবই অন্তরায় হয়ে দাঁড়য়েছে। তান বলতেন, 
কিছ? সহজ সত্য খুব স্পম্টভাবে বলা দরকার। লেখা ও বক্তৃতার 
মাধ্যমে তিনি স্পম্টভাবে আমাদের দুর্বলতা বিশ্লেষণ করে সমাধানের 

পথ দেখাতেন। যে জিনিসটা তান অনেক আগেই বুঝতে পেরে- 

ছিলেন 'কন্তু শিক্ষা-ব্যবস্থার কর্ণধার চ্ছানীয়দের বোঝাতে বহ্যা্দন 
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লেগে গিয়েছিল তা হল এই-যে জ্ঞানের গাঁতি আমাদের দেশে 
ব্যাহত হওয়ার কারণ ভাষার প্রাতবদ্ধকতা । 

আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও উন্নাতর পথে এই একই প্রতিবন্ধক 

দাঁড়িয়ে আছে-এটাই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশবাস। বিদেশী ভাষা 
ছান্রদের পড়া মুখস্থ করাতে বাধ্য করে, স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ হতে 

দেয় না এবং সজনী শান্তর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পাথবীতে 
কোন দেশেই বিদেশী ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শেখানো হয় না, 

হওয়ার কোন কারণও নেই। 

আমাদের বিশবাবদ্যালগুঁলিতে শিক্ষার যে অপচয় ঘটছে সত্যেন্্র- 
নাথ সেই সম্বন্ধে অবাহত ও ডীদ্বপ্ন ছিলেন। এতে ছাদের দোষ 

নেই_তাঁর মতে দোষটা শিক্ষাদান পদ্ধাতর। উপয্্ত সুযোগ ও 
শিক্ষা পেলে ভারতীয় ছাত্ররা সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা অ্জন করতে 

পারে। রাঁচী বিশ্বাবদ্যালয়ের 1963 সালের সমাবর্তন উৎসবে তান 

যে ভাষণ দেন তাতে এই বিষয়েই তান জোর দেন। গলদটা কোন- 
খানে এবং তার প্রাতকারের পথ কি এটাই 'ছল তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়। 

শিক্ষক হিসেবে তিনি শত শত ছাত্রের সংস্পর্শে এসেছেন। তাদের 
সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনায় তিনি এটাই বুঝেছিলেন যে শিক্ষক 

ছাত্রদের মধ্যে সরাসার ভাবের আদান-প্রদান দরকার। এই আদান- 
প্রদানের পথে কোন ভাষার অন্তরায় না থাকাই বাঞ্থনীয়। ঘথেষ্ট 

দেরি হয়ে গেছে। আর কালবিলম্ব না করে সমস্ত স্তরে, এমন কি 
ক্লাতকোত্তর পর্যায়েও শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা করে দেওয়া উচিত। 
ইংরেজীতে সব সময় মনের ভাব প্রকাশ করতে হলে ছান্ররা নিজেদের 
কথা ঠিকভাবে বোঝাতে পারে না। এমন কি শিক্ষকও ইংরেজীতে 
পড়াতে হলে ছান্ন কতটা বুঝতে পারল অনুধাবন করতে পারেন না। 
ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ষূগ থেকেই এই অস্নীবধাগ্দাল বর্তমান 
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কিন্তু কখনো কোনো শিক্ষান্রতীই এই নিয়ে সত্যেন্্রনাথের মত ফ্ত 
সোচ্চার হননি। 

পরে জাপান ভ্রমণ কালে সত্য্দ্রনাথের সেই দেশের শিক্ষাপদ্ধীতি 

ভাল করে দেখার সুযোগ হয়। টোকিওতে "আধুনিক জাঁবনে 
বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা-চক্রে যোগদান করতে আমাল্লমিত 

হয়োছলেন তিনি। আন্তজাতক এই আলোচনা সভায় বোস আশা 
করোছলেন সব কাজকর্ম ইংরেজীতে সম্পাঁদত হবে। কিন্তু তিনি 
শুনলেন ষে যাঁদও সমস্ত জাপানী বিজ্ঞানীরা ইংরেজী ছাড়া আরো 

দু-একটি বিদেশী ভাষা জানেন তবু তাঁদের সমস্ত শিক্ষাদান কর্ম 
জাপানী ভাষাতেই সম্পাদিত হয়। সুতরাং সত্যেন্তরনাথকে বেশ 

কিছু জাপানী শব্দ শোনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অবশ্য 

অনুবাদকরা থাকবেন যাঁরা তরি ভাষণ তৎক্ষণাৎ জাপান 
ভাষায় অনুবাদ করে দেবেন। এই' ব্যবস্থার কার্যকারতা দেখে 
সত্যেন্্নাথ মুগ্ধ হন। খুবই জটিল এবং টেকাঁনকাল বিষয়ের 
আলোচনা জাপানী ভাষায় চলল এবং শ্রোতাদের বিদেশী বন্তাদের 

ভাষণের জাপানী অনুবাদ শুনে বন্তব্য বুঝতে যে কিছুই অসুবিধে 
হয়ান সেটা পরের তঈব্র বাদানূবাদ থেকেই বোঝা গেল। 

সত্যেন্দ্রনাথ জাপানের 'বাঁভন্ন বিশ্বাবদ্যালয়গুুল পাঁরদর্শন করেন। 

তান দেখলেন সর্ববই আধুনিকতম ধারণাগৃলি জাপানী ভাষাতেই 
আলোচিত হচ্ছে। তাঁর লেখা থেকে উদ্ধতি দিতে গেলে ঃ5 

“ীবশ্বাবদ্যালয়ে গবেষকরা নিজেদের মধ্যে বিজ্ঞানের আলোচনা 
করেন মাতৃভাষায় । নশ্চয়ই তাঁরা বহু ধার করা শব্দ ব্যবহার 

' করেন কিন্তু তার জন্য তাঁরা মোটেই কুশ্ঠিত নন। খবর পেলাম 
যে, পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলাফল সম্পর্কে দু'জন ভারতীয় 
বজ্ঞানীর ইংরেজীতে লেখা একটি বইয়ের জাপানী তরজমা 
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ঢুয়েছে। আমায় জানানো হল ওই বইটি বেশ ভালোই বিক্লী 

হয়েছে ছয় মাসে প্রায় তিন হাজারের মত। শুধু জাপানী ভাষাই 
পড়তে পারেন এমন সাধারণ জাপানীরা পারমাণাবক বিস্ফোরণের 
ফলাফল জানবার জন্য বিশেষ ডীদ্বিগ্ন এবং হয়ত তাঁরা এ ব্যাপারে 

নিরপেক্ষ ভারতীয় মতামতকেই বেশী 'ব*্বাস করেন অন্যদের 

চাইতে । তবু আমাদের দেশে এ 'বাশিষ্ট বিজ্ঞানীরা ইংরেজীতেই 
লিখে চলেছেন ও তার ফলে তাঁদের দেশবাসীর শতকরা ৪0 

ভাগকেই অজ্ঞ রেখেছেন পারমাণাবক ভম্মপাতের সম্পর্কে । 
অনেক সময় বলা হয় যে, ভারতীয় ভাষাগ্যীলতে উপযযুস্ত পাঁর- 
ভাষার অভাব বিজ্ঞানচর্চায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে। আম 

বশুদ্ধবাদী নই; তাই ইংরেজী টেকনিক্যাল ও বৈজ্ঞানক শব্দের 
ব্যবহার চাঁলয়ে যাওয়ার প্রস্তাবকে আভনন্দন জানাই। আমাদের 

ছেলেরা ঘাঁদ ওই সব শব্দ সহজেই বোঝে তবে ধার করা শব্দ 
গহসেবেই তা টি'কে থাকবে ও সমন্ধ করবে আমাদের জাতীয় 

_ শব্দভাপ্ডার। গোড়ায় বিদেশী উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে এমন 

বহু শব্দ এখন সমস্ত ভারতীয় ভাষাতেই চালু রয়েছে এবং 
সেগাঁল সহজেই বোধগম্য আমাদের সাধারণ মানুষের কাছেও। 
আশা কার বিজ্ঞান-শিক্ষার উন্নাতির সঙ্গে সঙ্গে বহ? শব্দ এমান- 
ভাবে কাজে লাগানো হবে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের দেশবাসীর 

বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাদের রূপান্তর ঘটবে। 

অনেক সময়েই বৈজ্ঞানক শব্দের তরজমা পণ্ডশ্রমমাত্র হয়ে দাঁড়াবে 
_ রেলওয়ে, রেস্তোরাঁ, গিলোগ্রাম, সোন্টামটার, হুইল, লেদ, 

ফাঙ্গাস, িফারেনাঁসয়াল কোয়োঁফাঁসয়ান্ট, ইন্টিগ্রেশন_ এসব প্রায় 
সকলেই বোঝেন। পেপার, চেয়ার, টোৌবল তো এখন প্রাত্যহিক 
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ব্যবহার্য জিনিস। দম্টান্ত বাড়ানোর দরকার নেই। আশা কার 
শিক্ষক-ছান্ররা কোন বিষয় আলোচনার সময় এ ব্যাপারে অনায়াসেই 
একটা বোঝাপড়া করে নেবেন আর শিক্ষকের দায়িত্ব হবে বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারের কাজে ভাষা প্রয়োগের এই গরত্বপূর্ণ 
ব্যাপারে হালের অবস্থাণ্তর সম্পর্কে নিজেকে ওয়াঁকবহাল 

রাখা ।» 
কল্পকাতায় ফেরার পর মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষার চিন্তা তাঁর 

প্রায় একমান্র ধারণা হয়ে দাঁড়াল। ছান্রদের কাছে, শিক্ষকর্দের কাছে, 
জনসাধারণের কাছে, সভা-সাঁমাততে 'তিনি ক্রমাগত এই একই কথার 
পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন। 1962 সালে তাঁর সমাবর্তন ভাষণের 
মূল বন্তব্যও ছিল এই। সকলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশত কথাগ্যাল 
শ'নত, কিছ্তু তাঁর ধারণা গ্রহণ করার 'দকে কারো মন ছল না। 
এই প্রসঞ্গাঁট আসলে খুবই পুরোনো । এই শতাব্দীর প্রথম দিকে 

এর উদ্ভব। 1905 সালে যখন ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন 
প্রাতিষ্ঠিত হয় তখন একটি জাতাঁয় বিশ্বাবদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব 

গৃহীত হয়। সেই অনযযায়ী 1906 সালের 16 অগাস্ট একটি 
কলেজ সুর্ করা হল। অরবিন্দ ঘোধ হলেন সেই কলেজের অধ্যক্ষ । 

পরে এইটিই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পারণত হয়। রাজা সুবোধ 
মাল্লক, ময়মনাসং-এর মহারাজা এবং গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রীকশোর 
রায়চৌধূরীর টাকায় এই শিক্ষায়তনের খরচ নির্বাহ হয়। এই 
তথ্যটি অনেকেরই জানা নেই যে 1891 সালে বাঁঞ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
বাংলাকে স্কুল কলেজে শিক্ষাদানের মাধ্যম করা হোক এই মর্মে 

সেনেটে একটি প্রস্তাব আনেন। কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাব নাকচ 
হয়ে যায়। 

তারও আগে, 1896 সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্ডিয়ান আযসোসিয়েশন 
পা [ও 
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“ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স_ উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের মধ্যে 
, বিজ্ঞানের প্রাত আগ্রহ ও কৌতূহল বার্ধত করা। সেই সময় এদেশে 

বিজ্ঞানের প্রাত সাধারণ লোকেদের খুবই অনীহা ছিল। তার প্রায় 
ষাট বছর পরে যখন ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আধ্নিক 
বজ্ঞানের শেকড় বেশ ভালভাবে গেথে গেছে তখন বিজ্ঞানকে 

আরো প্রসারত করার প্রয়োজন অনুভূত হল। এ বিষয়ে সরকারী 
তরফে কোন প্রচেষ্টা সুর; হবার আগেই যাঁরা এ নিয়ে তৎপর হন 
সতোষ্্রনার্থ তাদের মধ্যে একজন। 1947 সালের 18 অক্টোবর 
বিজ্ঞান কলেজে একটি মিটিঙে প্রস্তাব আনা হয় যে এমন একটি 

প্রাতষ্ঠান স্থাপিত হোক যার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে মাতৃভাষার মাধ্যমে 
বিজ্ঞানের প্রচার। এই মিঁটিঙে সভাপাতিত্ব করেন সতোন্দ্রনাথ। 
এ প্রস্তাবিত প্রাতিজ্ঞানটির নাম বঙ্গনয় বিজ্ঞান পাঁরষদ হবে ঠিক 

হয় এবং 1948 সালের ৪ জানুয়ারী তার আনুজ্ঞানিক উদ্বোধনের 
দন ধার্য হয়। সেই উপলক্ষ্যে নিম্নালাখত সার্কুলার প্রচারত 
হয়ঃ 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পাঁরষদ 
৪ অপার সাকুলার রোড 

কলকাতা-9 

বর্তমান জগতে জাবনের প্রাত পদক্ষেপেই আমাদের বিজ্ঞানের 

সঙ্গে পরিচিত হতে হচ্ছে, অথচ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-দীক্ষা এমনভাবে 

চালিত হচ্ছে না যাতে আমরা আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্ভার 

জীবনের দৈনাঁন্দন কাজে সচিন্তিতভাবে ব্যবহার করতে পারি। 

এর প্রধান অন্তরায় ছিল বিদেশী ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা। আজ 
ভারতে নব পটভূমিকার সৃষ্টি হয়েছে- চারিদিকে নতুন আশা ও 
আকাক্ষা জেগেছে। ' এই নতুন পারবেশে জীবনকে সমগ্রভাবে 
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পারপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার-পথে এই প্রধান বাধা 
দূর করে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের মাধ্যমে বিজ্জনের বহুল- 

প্রচার ও প্রসার দ্বারা তাদের সহজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে 
তোলার প্রধান দায়ত্ব ও কর্তব্য বিজ্ঞানীদেরই। 

গত 18 অক্লোবর (1947) অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বস; মহাশয়ের 

অনপ্রেরণায়, এই প্রচেষ্টার প্রথম সোপান হিসেবে “বঙ্গীয় বিজ্ঞান 

পাঁরষদ” স্থাপনা করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পাঁরষদের 

উদ্দেশ্য প্রথমত £ জনগণের বৈজ্ঞানক দৃম্টিভঙ্গী গড়ে তোলা । 

ধদ্ধতীয়তঃ স্কুল ও কলেজের পাঠ্যবস্তু সহজ ও সরল ভাষায় 

বৈজ্ঞাঁনক যথাযথতা অক্ষ: রেখে 'বাভল্ল পারবেশে সুখপাঠ্য ও 

চিত্তাকর্ষক করে প্রকাশ করা। 

তৃতশয়তঃ স্কুল ও কলেজের উপ্যাস্ত বৈজ্ঞানক পাঠ্যপুস্তক, 

শবশেষ বিশেষ বিষয়বস্তু সংকান্ত প্রামাণ্য গ্রল্থ ও পাঁরক্রমা প্রকাশ 

করা। 
চতুর্থতঃ লোকসাহত্য ও শিশসাহত্য সর্বপ্রকারে বৈজ্ঞানক 

জ্কানসম্পদে সমাদ্ধশালী করে তোলা । 
পণ্টমতঃ বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য 

ও তার পথের বাধা-বিপান্ত দূর করার জন্য বাংসারক সম্মেলন 
আহ্বান করা এবং বংসরের 'বাভল্ন সময়ে বাভন্ন স্থানে শক্ষা- 
মূলক অথচ জাবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর প্রদর্শনী ও 
তৎসংক্রাম্ত বক্তৃতার ব্যবস্থা করা। 
আমাদের স্বল্প ক্ষমতার কথা জেনেও আমরা আশা ও আকাঙ্ক্ষা 

নিয়ে এঁগয়ে এসোঁছ এই গুরঃদায়ত্ব বহন করবার জন্য। 

' সুধীবূন্দের সহানুভূতি, সাহায্য ও সাক্রয় সহযোগিতা পেলেই 
এই জাতাঁয় কর্তব্য সুসম্পন্ন করা সম্ভব হবে। আমাদের একাম্ড 
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[শ্বাস এ বিষয়ে আমরা সবারই অকৃপণ সাহায্য পাব। বিশেষত 

আমরা আশা কার কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহাযা, 
কারণ আমরা সবাই এই মহান প্রাতন্ঠানদ্বয়ের ছা বা শিক্ষক। 
আমরা আশা কার বঙ্গীয় সাহত্য পারষদের সহযোগিতা, আমরা 
আশা করি বিশ্বভারতীর সহানুভূতি, কারণ আমাদের প্রধান 
অগ্রণীর (সত্যেন্দুনাথ বসর) হাতেই রবান্দ্রনাথ তুলে 'দয়োছলেন 
তাঁর প্রথম বিজ্ঞানের বই ধবশ্বপাঁরচয়।' 
আমাদের সং্কঙ্পকে রূপদান করার জন্য স্থির হয়েছে আগামী 

£ঠ জানুয়ারী, 1948 এই প্রাতষ্ঠান আনচ্ঠানিক কলমে চ্ছাপন হবে। 
সুধাঁব্ন্দের নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ, এই নিরি্ট 

সময়ের মধ্যে চাঁদা দিয়ে প্রাতিষ্ঠানের মূল সভ্য হয়ে তাঁরা যেন এই 
আঁধবেশনে যোগ দেন এবং সর্বপ্রকার সহযোগতায় আমাদের 
উদ্দেশ্য সফল করে তোলেন। 

নাম ও ঠিকানাসহ চাঁদা (বাংসাঁরক 10 টাকা) পাঠাবার স্থান £ 
ডঃ সুবোধনাথ বাগচী, কর্মসাঁচব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পাঁরষদ, 92 

আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-91 

সত্যেন্দ্রনাথ বসু দেবাপ্রসাদ রায়চৌধুরী 
সুবোধনাথ বাগচী গোপালচম্দ্র ভট্টাচার্য 
জগনল্াথ গপ্ত পাঁরমল গোস্বামী 
জ্ঞানেন্দ্ূলাল ভাদুড়ী আময়কুমার ঘোষ 
সর্বাণীসহায় গুহ সরকার সূধাময় মুখোপাধ্যায় 

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী 
সুনীলকৃ্ণ রায়চৌধুরী বারেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

আনমম্ঠানিক উদ্বোধনের আগে তাঁরা প্রাত শুক্রবার মিলিত হতেন। 
£চ জানুয়ারী 1948-এর পরে তাঁরা মিলিত হন 90 জান[য়ারী। 
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সেই সময় একজন ছন্টতে ছন্টতে এসে খবর দেন যে গাঙ্গুজী 
গৃলাবিদ্ধ হয়েছেন।2০ ৃ 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পাঁরষদ বাংলায় জ্ঞান ও বিজ্ঞান নামে একটি 
সামায়ক পর্ন প্রকাশ করেন। পারষদের উদ্দেশ্য পারপূরণে এই 
পান্নকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে, ঘাঁদও এর প্রচার এখনো 

পযন্তি মোটামুটি পশ্ডিত মহলেই সামাবদ্ধ। পরিষদ বাংলায় 
পুস্তক প্রকাশও করে থাকেন। নীরেন্দ্রনাথ রায় প্রমূখ দাতাদের 
অর্থে এবং রাজ্য সরকারের অনুদানে পরে পাঁরষদের নিজস্ব ভবনও 

তোর হয়েছে। | 

বিজ্ঞান সাহিত্য রচনায় বাংলাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার .করায় 
সত্যেন্্রনাথের আগ্রহ এতই ছিল ষে হাইড্রোায়নামিকস প্রভাতি 
পদার্থাবজ্ঞানের দুরূহতম বিষয়গ্লও তান বাংলায় প্রকাশ করতে 
দ্বধাবোধ করতেন না। 1946 সালে যে ছাত্ররা এম. এসাঁস. ক্লাসে, 
তাঁদের স্মরণ থাকতে পারে তিনি ক্লাসে বাংলাও বক্তৃতা দিয়ে 
থাকতেন। তাঁর প্রচেম্টা অনেকেই উপহাস করতেন, মনে করতেন উচ্চ- 
স্তরের টেকানকাল বিষয়গুলি বাংলায় প্রকাশ করা অসম্ভব । এইসব 

সমালোচকদের উপয্যস্ত প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় যখন সতোন্দ্রনাথ 

কসমোলজিতে সর্বাধনিক ধারণার কথা বাংলায় বলেন। এইটি 

ছিল তাঁর সাহা স্মৃতি বন্তৃতা। এই বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল এতই 
বেশি যে ছোটখাট জায়গাতেও এজন্য তাঁর বক্তৃতা দিতে যেতে আপাতন্ত 
ছিল না। | 

বাংলায় তাঁর প্রথম বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধ বেরোয় পারচয়-এর 
প্রথম সংখ্যায়, 1931 সালে। প্রবন্ধের শিরোনামা ছিল বিজ্ঞানের 
সঙ্কট। যাঁদও তিনি লিখতেন কম তব্ যা লিখেছেন তা তাঁর 
স্বচ্ছ ভাবধারা এবং মনোহর রচনাশৈলীর জন্য বিশিষ্ট। প্রসঞ্গত, 
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দিকপাল বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্র- 

নাথের বাংলায় বিজ্ঞান লেখার তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে 
পারে। জগদীশচন্দ্র জাটল এবং দার্শানক বিষয়ে যেসব প্রবন্ধ 

লিখেছেন সেগাঁল উৎকৃষ্ট গদ্যরীতির নিদর্শন হিসেবে পাঠ্য বইয়ে 
স্থান পেয়েছে। এই তিনজনের মধ্যে নিঃসন্দেহে সাহা লিখেছেন 
অনেক বেশি। তবে তাঁর বিজ্ঞান এবং লোকরঞ্জক বিজ্ঞান রচনার 

একমাশ উদ্দেশ্য ছিল কতকগ্ীল সমস্যা সম্বন্ধে সকলকে অবাঁহত 
করা। তিনি রচনাশৈলীর ধার ধারতেন না। বন্তব্য ছিল তাঁর 

কাছে ভাষার থেকে প্রয়োজনীয় বস্তু। সায়েন্স আ্যান্ড কালচার 
পান্রকার সম্পাদক 'হসেবে তাঁর ইংরেজী লেখার সংখ্যা অবশ্যই 
বাংলার চেয়ে অনেক বেশি। তবে ঘে ভাষাতেই লিখুন, সাহার 
ভঙ্গ ছিল অত্যন্ত সাদামাটা এবং স্পন্ট। সেই দিক দিয়ে দেখতে 
গেলে সত্যেন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গশ অনেক বোঁশ চাঁলত ভাষার কাছা- 

কাঁছ। বন্তৃত 'তাঁন যেভাবে কথা বলতেন 'লখেওছেন সেই 
একইভাবে । দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর বহু বক্তৃতাই হারিয়ে গেছে। 
0067 89155 

কোন নোটও রাখতেন না। 



11. শেষ জীবন (1959-_ 1974) 

195? সালে কলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় সত্যেন্্রনাথকে ইমোরটাস 
অধ্যাপক পদে মনোনীত করে এবং বিজ্ঞান কলেজের ঘরটি তাঁকে 

ব্যবহার করতে অনুমাঁত দেয়। খয়রা অধ্যাপক [হসেবে এই ঘরখানি 
তিনি পেয়েছিলেন। এখন সেখানেই তাঁর আফস হল। এখানেই তিনি 

আলোচনা করতেন, সেমিনার আহ্বান করতেন। শান্তানকেতনে 
যাবার সময় সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর অনেক বু ও পা্রকা এই ঘরেই রেখে 
গিয়েছিলেন। সেই সব বই এখনো সেখানে আছে। এই ঘরটি 
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এর আঁফস হয়েছে । যখন সত্যেন্দ্রনাথ জাতীয় অধ্যাপক হন তখন তান 

যাদবপুরে ইন্ডিয়ান আযসোসিয়েশনেও ইমোরটাস অধ্যাপক। 

সত্যেন্দ্রনাথ ঠিক করেন যাদবপুরে ইশ্ডিয়ান আসোসিয়েশন ভবনেই 
তাঁর অফিস ও গবেষণাগার স্থাপন করবেন। জাতীয় অধ্যাপক ও 

তাঁর গবেষকগোষ্ঠীর জন্য অনুদান ভারত সরকার ইণ্ডিয়ান আযাসো- 
সিয়েশনকে পাঠাতে অনুরূদ্ধ হলেন। 

মোল কণা এবং 18৮9 ০ )066780001 সম্বন্ধে আরো তথ্য 

সংগ্রহের জন্য পরমাণু বিজ্ঞানে তাত্বক গবেষণা চালানোর ইচ্ছে 
ছিল সত্যেন্দ্রনাথের। তাছাড়াও আগে জৈব রসায়নে যেসব অন্নসন্ধান 
আরম্ভ করোছলেন সেগুলি চালিয়ে ষাবারও বাসনা ছিল। এই 
সময় যাঁরা তাঁর সঙ্ো কাজ করেন তাঁরা সকলেই 'ছলেন একনিম্ঠ 
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। এদের মধ্যে নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ একীভূত ক্ষেত্তত্বে কাজ 
করে সবচেয়ে বেশি গবেষণাপন্ন প্রকাশ করেন। [১9101016 [১1)7510$- 

এ কাজ করতেন পূর্ণাংশুকুমার রায়। তিনি ছিলেন 'সানয়র সার্ট 

আঁফসার। পরে ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পদার্থ- 
বিজ্ঞানে রাঁড়ার নিষুস্ত হন। ফলিত গাঁণত বিভাগের ঘোষ 

অধ্যাপক এন. আর. সেন অবসর নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের গবেষকদের 

দলে যোগদান করেন, কিন্তু তান এক বছরের মধ্যেই মারা ষান। 
পার্থসারাথ ঘোষ ও সলিল রায় ছিলেন এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত 

তরুণ এ*রা এখানেই কাজ করে ডন্বরেট পান। 
197] সালে যাদবপুর বিশববিদ্যালয় থেকে অবসর নেবার পর 

অধ্যাপক শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। 
সত্যেন্দ্রনাথ নিজেই তাঁকে পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। 194 
সাল থেকে বক্রেশ্বর উষ্ণ প্রন্রণণ থেকে হিলিয়াম 'নিষ্কাষণের কাজে 
নিষুস্ত ছিলেন অধ্যাপক চট্রোপাধ্যায়। 'তাঁনই প্রথম এ জলে 

' তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান পান এবং বিশ্লেষণ করার ফলে তাঁরই হাতে 
এ জলের হিলিয়াম নামক বিরল গ্যাসের আঁ্তত্ব ধরা পড়ে। এই 

গ্যাস এখন খুবই প্রয়োজনণয় দ্রব্য বলে মনে করা হয়। প্রম্রণের 

জল আরো ভালভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ একাঁট 

পারকজ্পনার পূজ্পোষকতা করেন। বক্রেশ্বরে একাঁট গবেষণাগার 

তাঁরই তদারকাঁতে 'নার্মত হয়। এখন এখানে হিলিয়াম নিশকাষণের 

কাজ প্রায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সুরু হবার মুখে। 
এই সময় একাঁট দভগ্যজনক পারবারিক ঘটনা ঘটে । সত্যেন্দ্রনাথের 

বড় জামাতা অরুণকুমার মিত্র 1958 সালে মারা ঘান। কিছ্যাদন থেকেই 
তিনি অসম্ছ ছিলেন। তাঁকে নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বড়ই 'চাল্তিত 
গাকেতেন। ভেলোরে অবশেষে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনা য্ন্ধ 
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সত্যেন্দুনাথের পক্ষে বড়ই বেদনাদায়ক হয়েছিল। ) 

বছর দূয়েক পরে তাঁর কানিষ্ঠা কন্যা খুকুর বিবাহ হয়। স্বামীর 
সঞ্গে পরে সে প্রথমে আঁফ্রকা ও পরে আমোঁরকা যান্না করে। এখন 

তাঁরা সেখানেই বসবাস করছেন। সেই বছরই সত্যেন্দ্নাথের 
সপ্তাতিতম জনল্মাদবস পালিত হয়। ছাত্র, অনুরাগী ও সরকার 
মহল থেকে অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সেই বছর কলকাতায় 
বিজ্ঞান কংগ্রেসে তাঁর সম্মানের জন্য বোস সংখ্যা়ন ও একীকৃত 
ক্ষেত্রতত্বের উপর আলোচনা চক্কের আয়োজন করা হয়। 

দল্লী 'বিশ্বাবদ্যালয় এই উপলক্ষ্যে বোস সংখ্যায়নের চল্লিশ বছর 
নামে আলোচনা চক্র আহবান করে। রমেশ মজুমদার সম্পাদিত 

বোসন কণার উপর লেখা প্রবন্ধের একাঁট সংকলন তাঁকে উপহার 
দেওয়া হয়। সেই 1924 সালের প্রবঙ্গ আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে কি 

প্রভাব বিস্তার করেছে প্রবন্ধগূলিতে তারই বিশদ ব্যাখ্যা ছিল। 
মহাজাতি সদনে এই উপলক্ষ্যে আয়োঁজত সভায় দেশবাসীর শ্রদ্ধা 

ও সম্মান জ্ঞাপনের উত্তরে সত্যেন্দ্রনাথ বলেন “স্বাধীনতার পর 

আমাদের উপর কিছ দায়িত্ব বর্তেছে। এখন শিক্ষিত সংখ্যালঘুরা 
একাই স্বাধীনতার ফল ভোগ কববেন না- সকলের সঙ্গে সমান 
অংশীদার হবেন এটাই মনে রাখবার কথা ।” 

শেষ জীবনে তান ক্রমেই বঙ্গীয় বিজ্ঞান পাঁরষদের কাজকর্মের 
সঙ্গে গভাঁরভাবে জাড়ত হয়ে পড়ছিলেন। 

তান জাতীয় অধ্যাপক ছিলেন পনেরো বছর। 1974 সালে তাঁর 
আশি বছর পূর্ণ হল। তখন সমস্ত দেশ জুড়ে জন্মাদন উদযাপনের 
আয়োজন আরম্ভ হল। সেই বছরই ছিল বোস সংখ্যায়নের পণ্টাশ 
বছর। কলকাতায় আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা ডাকা হল। দেশ 

বিদেশ থেকে বিজ্ঞানীরা সেই সভায় যোগদান করলেন। বহু বছরের 
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সংগ্রামের পর অবশেষে তাঁর কাজের চাঁরতার্থতায় সন্তোষ প্রকাশ 
করলেন সত্যেন্দ্রনাথ। “মনে হচ্ছে আর আমার বে*চে থাকার প্রয়োজন 
নেই” তাঁর সোঁদনের এই উীন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। 
সমস্ত জানুয়ারী মাস জুড়ে এত সভা, সম্মেলন এবং সম্বর্ধনায় 

যোগ দিতে হল যে সত্যেন্্রনাথের পক্ষে তা একটু গরুভার হয়ে 
দাঁড়য়েছিল। তিনি জানতেন মৃত্যু আসন্ন। তাঁর কথাবার্তায় 
বিদায়ের সুর শোনা যাঁচ্ছল। ব্রংকিয়াল নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে 
£ ফেব্রুয়ারী তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 



12. পরিপূর্ণতার প্রতীক 

& ফেব্রুয়ারীর তোরবেলা সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। সেই দিন 
বিকেলের মধ্যেই গোয়াবাগান বয়েজ ওন লাইব্রেরীর সদস্যদের প্রণাম 

মৃত্যুহীন শিখা' লেখা ব্যাজ পাঁরাহত অবস্থায় দেখা গেল। বিজ্ঞান 
কলেজের গাঁড়বারান্দায় রাখা দেহ দেখবার জন্য আবালবদ্ধবাণিতা 

ভীড় করতে লাগলেন। এমনকি নব্বই আতিক্রান্ত দেবেন্দ্রমোহন 
বসন একবার শেষ দেখা দেখবার বাসনা ব্যন্ত করায় তাঁকে বসু বিজ্ঞান 

মান্দর সংলগ্ন বাসভবন থেকে বহন করে আনা হল রাজপথে । ঘাঁদও 

সত্যেন্দ্নাথের বয়স যথেষ্ট হয়েছিল এবং তার মৃত্যুকে খুব একটা 
আকাঁস্মক বলা চলে না তবুও সাধারণ লোকের শোকের উচ্ছ্বাস 
ছিল আন্তারক ও স্বতঃস্ফূর্ত। কিসের জন্য সত্যন্দ্রনাথের খ্যাত 

সে বিষয়ে এইসব লোকের কোন ধারণাই ছিল না, উচ্চতর পদার্থ- 

বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাদের চিন্তাও অস্পন্ট। তবু সত্যেন্দ্রনাথকে নিয়ে 
জনসাধারণেব গর্বের অন্ত ছিল না। সত্যেন বোস নামটি ছিল 
[িংবদজ্তীর মত-এবং িংবদন্তীঁর আড়ালের মানষটি ছিলেন 
সকলের প্রিয়জন। 
যে কোন বিজ্ঞানীর পেশার মধ্যেই একটা সীমাবদ্ধতা আছে। 

[ক বাদ ছিল সত্যেন্দুনাথের ব্যান্তত্বে যার জোরে তান সেই গণ্ডী 
আতিক্রম করে সর্বসাধারণের অন্তরে স্থান করে নিতে পেরেছিলেন ? 

এর উত্তর পেতে হলে আমাদের বিষ্লেষণ করে দেখতে হবে সেই ধাতু 
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যা দিয়ে তাঁর চার্র গঠিত হয়ৌছল-এবং তাঁর চারত্রের 'বাভন্ন 
দিকগাঁল। 

মহত্বের মূল্য বড় কম নয়। মহৎ ব্যান্ত মানেই সংগীহীন-তাঁর 

খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে শন্রুসংখ্যা. বাড়ে, বন্ধুজনেরা অন্তাহ্ত হয়। 
সত্যেন্দ্রনাথকে এর ব্যতিক্রম ধরা যেতে পারে। খুব অল্প বয়সে 

প্রচণ্ড খ্যাত অর্জন করোছিলেন তানি-যা বিরূপভাব উৎপন্ন করার 
পক্ষে অনুকূল কিন্তু বরুদ্ধবাদীরা কখনই তাঁর বন্ধতদের সংখ্যা 

স্থাঁড়য়ে যেতে পারে 'নি। 

স্কুল জীবন থেকেই দেখা গেছে বন্ধু সংগ্রহে তাঁর এক সহজাত 
প্রবণতা আছে। স্বভাবেই তিনি ছিলেন সামাজিক প্রকৃতির। তাঁর 

বন্ধপপ্রীতির কাহনীগ্াল গজ্পের মত। তাঁর দৃ-একজন বন্ধু এখনো 
জাঁবিত আছেন তাঁর কথা বলতে গিয়ে তাঁদের গলা প্লেহে সন্ত হয়। 
বন্ধুদের প্রাতি তাঁর প্রাঁতি ও একনিম্ঠতা ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে 
বড় আশ্রয়। অনেক দুঃসময়ে এতেই তান মানসিক বল পেয়েছেন। 
শেষ জীবনে লেখা বন্ধুদের চিঠিগুলি পড়লে দেখা যায় তরি মমতা 

কত গভীর ছিল, এমনাঁক তাঁদের প্রত্যেকটি পারবার-পাঁরজনদের 
প্রতি । রি 

কুলে পড়ার সময় তাঁর প্রিয় কবিতা ছিল টোনসনের 'ইন 
মেমোরিয়ম'। প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুতে 'লাখত এই কাবিতা নিশ্চয় 
সত্যেন্দ্রনাথের মনেও অনুরূপ ভাবের সণ্ঠার করেছিল। মানুষকে 

ভালবাসার এই ক্ষমতা তাঁর কিন্তু সমস্ত জীবনই অক্ষঃ্ন ছিল। . 
জীবনের কঠোর আঁভজ্ঞতার স্পর্শেও এই শান্ত বিন্দুমান্র নস্ট হয়ান। 

এর থেকেই স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত তাঁর আর একটি চারব্নগগত গুণ' 
_ মানুষকে অনায়াস বিশ্বাস। ঢাকায় যখন প্রথম অধ্যাপনা সুরু 

করেছেন তখন থেকেই তান কখনো কোনো প্রার্থাকে বিমুখ করেন 
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নি, বিশেষ করে সে যাঁদ কোন দ:ঃস্থ ছার হত। তিনি অকুষ্ঠ গত 
ছাত্রদের খাওয়ার খরচ থেকে আরম্ভ করে পরাক্ষার 'ফ দিয়ে দেওয়ার 

ব্যবস্থা ইত্যাদি করেছেন। কেবলমান্র মুখের কথায় ব*বাস করে 
ফ্রি-স্টুডেন্টাশপ 'দিয়েছেন_দুবার ভেবে দেখেনান। বহু দান 
করেছেন তিনি অন্যের অগোচরে_ সেসব কথা দাতা ছাড়া কেউ 

জানেও না। নিজের প্রয়োজনের কথা তিনি একবারও ভেবে দেখতেন 
না। বলাই বাহ্ূল্য তাঁর বিশ্বাসের অবমাননাও ঘটেছে, কিন্তু তাতে 
তাঁর দানের ক্ষেত্রে কোন ইতর বিশেষ ঘটত না। 194 সালের 

দাঙ্গার সময় এক ব্যান্ত তাঁর কাছে মোটা রকম অর্থ ধার চায়। সে 

বলে এ টাকা দিয়ে সে বেতার ঘল্ তৈরি করবে। পূর্ব পাকিস্তানের 

কোন সংবাদ তখন এঁদকে আসাঁছল না। লোকটি প্রস্তাব করে এই- 
ভাবে সে উভয় বাংলার মধ্যে সংবাদ াদান-প্রদানের চেম্টা করবে। 

সত্যেন্দ্রনাথ সদ্য ঢাকা ছেড়ে এসেছেন। সেখানে বহ? বন্ধ; ও প্রিয়- 
জন রয়ে গেছেন যাঁদের খবর না পেয়ে তান উৎকশ্ঠিত। 'তাঁন 

আঁবলম্বে তাঁর প্রাঁভডেন্ট ফান্ড থেকে তাকে টাকা 'দয়ে 'দলেন। 

সেই টাকার কিন্তু কোন হিসাব আর পরে পাওয়া যায়নি। সহজেই 
তাঁকে প্রতারণা করা যেত, এমনই ছিল তাঁর স্বভাব। তখনকার দিনে 

অধ্যাপকের বেতন কিছু কম ছিল না এবং তিনি 1988 সাল থেকে 

অধ্যাপনা করে এসেছেন তবু মৃত্যুর পরে দেখা গেল তাঁর সণ্য় 

বলতে বিশেষ কিছুই নেই। মৃত্যুর পর একা প্রধান সংবাদপনের 

সম্পাদকীয়তে এই মন্তব্য করা হয়। 
'অনেকে এই ভেবে ক্ষোভ করতে পারেন যে তিনি নিজের ধারণা- 
গুলি বিন্যস্ত করার কাজে আরো মনোযোগ কেন দিলেন না। তা 
করলে তিনি হয়ত আরো উণ্চুদরের বিজ্ঞানী বলে গণ্য হতে 
পারতেন। কিন্তু তার পাঁরবর্তে তিনি তাঁর উজ্জবল মন"ষা নিয়ে 
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(কেবল এঁদক ওাঁদক করেই কাঁটয়ে দিলেন।%-ক 
উশ্চ্দরের বিজ্ঞানী হবার জন্য অথবা আরো সম্মান লাভের জন্য 

সত্যেন্দ্রনাথ পারশ্রম করছেন এই চিন্র তাঁর চরিন্রের সঙ্গে কোনমতেই 
খাপ খায় না। যখন খ্যাত এসোছল তান তা বনয়ের সঙ্গে গ্রহণ 
করেছিলেন। সমালোচকরা যখন ঠাট্টা করে বলত, কবে তান 

নোবেল পূরস্কারটা পাচ্ছেন তিনি স্বভাবাঁসদ্ধ 'বনয়ের স্গে 
বলতেন 'আমার যা পাবার আম পেয়ে গোঁছ। এছাড়া অন্য কিছু 

করা তাঁর পক্ষে স্বভাববিরৃদ্ধ হত, তবে এর দ্বারা তিনি নিজের প্রাত 
আঁবচার করলেন কিনা সেটাই স্বতন্ন কথা। 
সবকিছু সম্বদন্ধেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত নিরংসূক। 

ইউরোপে বহুকাল আটক থাকার পর যখন দেবেন্দ্রমোহন বসু দেশে 
শফরলেন তখন সাহা ও সতোন্দ্রনাথ দুজনেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে 
এলেন। সাহা এসেই তৎক্ষণাৎ গবেষণার প্ল্যান সম্বন্ধে উত্তোজত- 
ভাবে আলোচনা সুরু করে দিলেন। সত্য্দ্রনাথ চাঁরাঁদকে চোখ 
বাঁলয়ে অত্যন্ত নির্বিকার ভাবে মন্তব্য করলেন, “এখানে কিছু 
রিসার্চ করা হবে মনে হচ্ছে এই ঘটনা থেকেই তাঁর চরিনের 
এএকাটি বৈশিষ্ট্য প্রকট হবে। 
তবে অনেক সময় এর জন্য ভুল বোঝাবুঝও হয়েছে। মাদাম 

কুরীর সঙ্গে প্যারিসে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হল এইয়কম একা 
উদ্াাহরণ। মার্কন পদার্থবিজ্ঞান উইলিয়াম ব্লযানপঈড সতোন্দ্রনাথের 

ব্যস্তিত্বের সঙ্গে পাঁরচিত না থাকায় তাঁর সম্বন্ধে একটি ভুল সিদ্ধান্তে 
পেশছন। তাঁর ধারণা ছিল সতোন্দ্রনাথের মনে ইউরোপাঁয়দের প্রাতি 
ভীতি ছিল। র্যানপীড এই আশ্চর্য সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসেবে 

দুটি উদাহরণ দেনঃ 

প্যাদও তিনি (সত্যেন্দ্রনাথ) তখন প্যারিসে লাজভাঁর সঙ্গে আছেন 
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বং লাজভাঁ তখন ডি ব্রগলির থাঁসস নিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে 
পর্নালাপে রত। বোস তাঁকে একবারও বলেনান যে 

সঙ্গো কাজ করা তাঁর জীবনের স্বপ্। তান বাঁদ মাদাম কুরধীকে 

জানাতেন যে তাঁর ফরাসী ভাষায় যথেষ্ট ব্যংপত্তি আছে তাহলে 
মাদাম কুরী হয়ত তাঁকে রিসার্চ আাসিস্টেন্ট করে নিয়ে নিতেন। 

কিন্তু বোস হয় অত্যাধক বিনয়বশে কিম্বা হয় তাঁর মোদাম 
কুরীর) ইংরেজী বাক্যম্ত্রোতে বাধা দিয়ে ফরাসীতে কথা বলতে 
সাহস করেন নি 

সম্ভবত এই লেখকের জানা ছিল না যে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন 
বরাবরই অত্যন্ত লাজ;ক প্রকীতির। কখনই তিনি নিজের প্রতি অন্যের 

মনোযোগ আকৃষ্ট করতে চাইতেন না। এমনাক স্কুলে পড়ার 

সময়ও তাঁর প্রকৃতি এই রকমই 'ছিল। সাধারণত বালকদের মধ্যে 
একটু আত্মপ্রচার ও প্রদর্শনী প্রবৃত্তি "কয়া করে। কিন্তু সতোন্দ- 
নাথ সেই প্রকাতির বালক ছিলেন না। কোন বন্ধূকে ডাকতে গেলে 
শতনি নীরবে তাদের বাঁড়র ফটকের সামনে অপেক্ষা করতেন, যতক্ষণ 

না বাঁড়র কাউকে সেই পথে আসতে দেখা যেত। তান কখনই 
গেটের কাছ থেকে চীৎকার করে নাম ধরে ডাকতেন না। সতরাং 

ছোটবেলা থেকেই এইরকম যার প্রকৃতি সে মাদাম কুরীর মত 

মহিলাকে থামিয়ে বলবে, যে তিনি ভুল করছেন- এটা ভাবাই যায় 
না। 

বিখ্যাত প্রবন্ধাট প্রকাশিত হবার পরেও কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ নাম 
প্রচারে ছিলেন আগের মতই নার্বকার। অহংকার অথবা গর্বের 

স্থানও তাঁর মধ্যে ছিল না। তাঁর বাল্যবন্ধু গারজাপাঁতি ভট্টাচার্য 

1924 সালে প্যারিসে ছিলেন। একাঁদন সকালে তান সত্যেন্্- 
নাথের ঘরে ঢুকে দেখেন তান কতকগল জার্মীন প্রিন্টের উপর 
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চোখ বোলাচ্ছেন। গ্িরিজাপাতি সেগীল সম্বন্ধে প্রন করাতে তাঁর 

বন্ধ; অত্যন্ত 'নার্বকার ভাবে বললেন এগুলি তাঁর প্রবন্ধের একশাঁট 
'ি-প্রিন্ট, আইনস্টাইনের কাছ থেকে এসেছে । 'গিরজাপাঁতি শুনে 
আনন্দে, উত্তেজনায় পাঁরপূর্ণ হলেন। কিন্তু যেন কিছুই হয়নি 
এমনভাবে সেগুলি সারয়ে রেখে সত্যেন্দ্রনাথ বললেন চলো, এবার 

খেতে ঘাওয়া যাক। সোঁদন অবশ্য 'গাঁরজাপাতিই বন্ধুকে 
খাইয়েছিলেন। 

তবে বাইরেটা যতই 'নার্বকার হোক সত্ন্দ্রনাথের ভিতরে ছিল 

দ্ঢ়তা ও শান্ত; ঘাঁদও তার প্রকাশ খুব কম সময়েই দেখা গেছে। 
তাঁর ভাগিনেয় ভন্তপ্রসাদ মিত্র এমন একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। 
কোন আত্মীয়ের মৃত্যুশয্যায় সত্ত্দ্রনাথ উপাচ্ছিত ছিলেন। বাঁড়র 

সকলে তখন শোকে বিহবল। সত্যেন্দ্রনাথ দৃঢ় হস্তে পরিস্থিতি 
পারচালনা করোছলেন। শান্তানকেতনে উপাচার্য হিসেবে যে 
অল্প সময় তিনি ছিলেন তার মধ্যেই তাঁর দৃঢ় মনোবলের ও 
নিভাঁকতার যথেম্ট পাঁরচয় পাওয়া গেছে। শাসন কাজে সাফল্য 

লাভের জন্য যে ধরনের চাতুর্ষের প্রয়োজন সেটা তাঁর ছিল না। 
তিনি চাপের কাছে কখনো নতি স্বীকার করতেন না। এমন কি 
আশুতোষের মত প্রবল ব্যন্তিত্বের কাছেও তিনি মাথা উচু রাখবার 

সাহস করেছিলেন। 
দেবেন্দ্রমোহন বসু পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কা্ীণ্সিল অফ সায়েম্সের-এর 

একটি মিটিঙের উল্লেখ করেছেন। সেই মিটিঙে স্যার আশুতোষ 
ফলত গাঁশত বিভাগে আরো কিছ নতুন শক্ণাঁয় বিষয় যোগ 
করার প্রস্তাব করেন। | 

“ফলিত গণিত বিভাগের সর্বকনিষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন সতোন্দুনাথ। 
শিক্ষকদের তুলনায় পাঠক্রম গুরুভার হয়ে যাবে বলে তিনি একাই 
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প্রস্তাবের তুমূল বরোধতা করেন। স্যার আশুতোষের 
থেকে প্রচণ্ড ধমক খাচ্ছেন তাঁন_ আমরা রদদ্ধশবাসে ডেভিড ও 
গাঁলয়াথের এই সংঘর্ষ দেখাঁছ। কিন্তু সত্ত্ন্দ্রনাথ নিজের বন্তব্যে 
আবিচল। তবে গাঁলয়াথ দৈত্য হলেও বিশাল হৃদয়, তান বুঝ.ত 

পারলেন যে সাহস করে তাঁর মতের বিরোধিতা করছে তার ?িছ- 

বলার আছে।” 
সাধারণ মাপকা্িতে কোন মতেই তাঁর মত ব্যান্তত্বের মূল্যায়ন করা 

চলে না। তান ছিলেন সব বিষয়েই ব্যাতিক্রম। অসাধারণ ব্যস্তিরা 

কোন বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে চলেন না-এরকম একটা কথা আছে। 

সত্য্দ্রনাথের চাঁরন্রে যা দুজ্দেয়,। এমনাঁক নিজের মনীষা তান 

অপচয় করছেন বলে যে ভ্রম হয় আসলে ত।র সবই তার ব্যাতক্রম 

হওয়ার কারণে। আজকাল বিশেষজ্ঞের যূগ। এখন কোনো 
বিজ্ঞানী তাঁর নিজস্ব এলাকা (সব সময়েই তা আতি সঙকীর্ণ) ছেড়ে 
অন্য বিষয়ে মাথা ঘামাবেন এটা অন্যায় বলে মনে করা হয়। তবে 
সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সমসামায়ক অনেকেই ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। 
তাঁরা সেই যুগের প্রতিভূ যে যুগে পাঁরপূর্ণতাই ছিল আদর্শ, যখন 
জ্ঞানের আকাঙ্ষাকে মনে করা হত স্বাভাবক। সত্যেন্দ্রনাথের 

যুগের নাম করা ব্যান্তরা কেউ সেইরকম সঙ্কীর্ণমনা বিশেষজ্ঞ 

ছিলেন না যেমন আজকাল ভূরি ভূরি দেখা যায়। তাঁদের মধ্যে যাঁরা 
শবজ্ঞানী তাঁরা ছিলেন সাহত্য ও কলাবিদ্যাতও সমান উৎসাহা। 

সেই ষূগের আদর্শ ছিল মানুষকে সম্পূর্ণতার দকে চালিত করা, 
কোনো একাঁট বিশেষ পাঁরাধর মধ্যে আটকে রেখে বিশেষজ্ঞ উৎপন্ন 

করা নয়। দেবেদ্রমোহন বসৃকে এর একটি উদাহরণ ধরা যেতে 

পারে। তিনি সাংস্কৃতিক পাঁরবেশে বড় হয়ে ওঠেন, তাঁর মাতুল 
জগদীশচন্দ্রের সান্সধ্যে। রবা'দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তর স্ঃযোগ 

৪ 
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ছিল ঘানম্ঠ। পদার্থাবদ্যা ছাড়াও তিনি গেটে, ইবসেন এবং 
শীর্জারের চর্চা করোছলেন। রবীন্দ্রসাহত্য তাঁর ভালভাবে পড়া 

ছিল। তাঁর পদার্থাবজ্ঞানে যেমন ক্যংপাত্ত ছিল, তেমান ছিল 

ফরাসী ও জার্মান সাহিত্যে। 

মেঘনাদ সাহা সম্পূর্ণরূপে নিজের চেষ্টায় বড় হন। কিন্তু 
তাঁর মানাঁসক গঠনেও এ একই পাঁরপূর্ণতার আদর্শ সক্রিয় 
ছিল। তানি সর্বদাই বিজ্ঞানের জগংকে অতিক্রম করে চলে 
গেছেন ইতিহাস, প্রত্ুতত্ব, নদীবিজ্ঞান ইত্যাদির চর্চায়। কেবল 
মান্র তারই চেষ্টায় ভারতীয় পণ্াঙ্গ পনার্বন্যস্ত হয়। স্বাধীনতার 

দেওয়া হয় তার অনেকগ্দালরই প্রধান স্থপাঁত ছিলেন 'তিনি। শেষ 

দিকে তান ঘখন লোকসভার 'নর্বাচনে নামলেন তখন অনেকেই 
শবজ্ঞানীকে রাজনশীতির আসরে অবতীর্ণ হতে দেখে ক্ষন হন। সাহা 
তাদের বলেন 825 

“অনেক সময় অনুযোগ করা হয় যে বিজ্ঞানীদের কাজ তাঁদের 

গবেষণাগারের চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, বাইরের জগতে 
ক ঘটছে না ঘটছে তাতে অংশ নতে তাঁরা বমুখ। সমাজের 
পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়গুীলতে তাঁদের কাছ থেকে 

উপদেশ বা সাহায্য আসে না। বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করছি 
আমি আমার জীবনের অনেকটা অংশই দেশ ও জাঁতর সেবায় 
উৎসর্গ করেছি। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কংগ্রেস ও অন্যদল- 
গাল দেশের আর্থক সামাঁজক দর্গাত দুর করার বষয়গনাল 

ভেবে দেখার সুযোগ পায় নি। কিন্তু এগল আমাদের জীবন- 
মরণ সমস্যা-যাঁদ আমরা সমস্ত নাগাঁরকের খাওয়া-পরা, বাসস্থান, 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চাকরীর স_ব্যবস্থা না করতে পারি তাহলে আমাদের 
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কষ্টাজত স্বাধীনতা অর্থহাঁন।” 
শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে, তার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে, কাঁষিযোগ্য জামর 

সর্বোচ্চ ব্যবহার ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে সাহা অশিশ্রান্ত লিখে 

গেছেন। 

সহপাঠী সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্জো সাহার জীবনের একাঁট আশ্চর্য 

মল আছে। সাহাও তাঁর জীবনের শ্রেচ্চ কাজ 'তাপ আয়ননতত্ত' 

করেন খুব অল্প বয়সে। সাহার পূর্ব-পারচিত এক ব্যান্ত কিঞ্চিৎ 

বক্রকটাক্ষ সহকারে বলোছলেন, এ আর এমন নতুন আবিক্কার ক- 

এ সবই তো বেদে আছে। এই আকুমণের যোগ্য উত্তর দিয়ে সাহা 

কয়েকাঁট প্রবন্ধ লেখেন। পরে বহ্ বছর ধরে দুই বন্ধর মধ্যে এই 

প্রবন্ধট নিয়ে ঠাট্টা তামাসা হত। “সবই ব্যাদে আছে” কথাঁটর 

উল্লেখ সত্যেন্দ্ুনাথের কথায় ও লেখায় প্লাওয়া যায়। 

তবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলে এদের যা প্রাতীক্লিয়া হত তার 

প্রকাতি থেকে দুজনের চীরত্রের বৈপরাত্য ভালভাবেই বুঝতে পারা 

যায়। 1982 সালের সেপ্টেম্বর মাসে পারচয় পান্রকাগোষ্ঠীর একাঁটি 

আন্ায় ভারতীয় যোগী ও ইউরোপীয় অধ্যাত্ববাদীদের সম্বন্ধে 

তুলনামূলক আলোচনা হচ্ছিল। কথা প্রসঙ্গে প্রবোধ বাগচী বলেন, 

আইনস্টাইনের আপোঁক্ষকবাদ ভারতীয় খষিদের কাছে অজানা ছিল 

না। এইখানে সত্যেন্দ্রনাথ উপাস্থত ছিলেন। শীতীন মদ; হেসে 

চুপ করে রইলেন। বরং খর্ারজাপাঁত ভট্াচার্য উত্তৌজত হয়ে 

তুমূল তর্ক জুড়ে দিলেন। 

ঘতই সামাঁজক ও বদ্ধবৎংসল হোন, সত্যেন্দ্রনাথ একাঁদক 'দয়ে 

ছিলেন চূড়ান্ত রোম্যান্টিক। তান কাজ করতেন প্রেরণার 

আকাঁস্মক ঝলকে- দীর্ঘ পারশ্রম ও প্রস্তুত করে অথবা দলগতভা
বে 

পাঁরকজ্পনা করে এগোতেন না। এই দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
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দরের যে বিজ্ঞানীটির কথা সহজেই মনে আসে তানি আধ্দনিক 
কালের হোমী জাহাঙ্গীর ভাবা। পূর্বেই বিজ্ঞানের বিবর্তন প্রসঙ্গে 
বলা হয়েছে ব্যন্তকে ঘিরে গবেষণা থেকে কিভাবে গোম্ঠীগত 
গবেষণার যুগ এসেছে। স্বভাবের দিক 'দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন 
ব্যস্ত প্রাধান্যের ফূগের বাসিন্দা। “কিন্তু কুরীদের দিন এখন গত, 

এখন বিজ্ঞানকে একা প্রাতিকুলতা বা প্রাতবন্ধকের বির্দ্ধে লড়ে 
যেতে হয় না। টেকনোলজির অগ্রগতি এখন গবেষণার গাঁত প্রকৃতি 
আমূল বদলে 'দয়েছে। ভাবা সত্যেন্দ্রনাথের চেয়ে পনেরো বছরের 

ছোট 'ছিলেন। ভারতে পরমাণু শান্তর বিরাট পাঁরকজ্পনার ছক 
তোর করার কৃতিত্ব তাঁর। তাঁনই এই পরিকজ্পনা রূপায়নের ভার 
নিয়ে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। এই জাতীয় কৃহৎ পাঁর- 
কজ্পনা বা সংগঠন সত্যেন্্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল না-_তিনি 
ছিলেন পাঁরপূর্ণভাবে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানী । এটাই ছিল তাঁর মহত্ব 
এবং এতেই ছিল তাঁর সীমাবদ্ধতা । 

এই শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে, যখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর খ্যাঁতর 
শীর্ষে পেশছেছেন তখন উচ্চাশী যুবকেরা সকলেই চাইতেন তাঁর 

সঙ্ঞা। তাঁর সঙ্গে কোনভাবে নিজের নাম যুন্ত করতে আগ্রহী 
ছিলেন সকলেই । সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ পাঁরচালিত বিচিত্রার 
আসরগুলিতে উপস্থিত থাকতেন, কিন্তু তনি কখনোই এগিয়ে এসে 
পারচয় করার চেম্টা করেন নি। কাজেই রবীন্দ্রনাথের তাঁকে চেনার 

কোন সুযোগই হয়নি। 19%ঠ--£6 সালে যখন জার্মানীতে আইন- 
স্টাইনের সঞ্গে রবান্দ্রনাথের দেখা হয় তখন তরুণ বিজ্ঞানী বোস 
সম্বন্ধে আইনস্টাইন জানতে চান। বোসকে রবীন্দ্রনাথ চিনতেন না। 

কোনো কোনো জাবনীকার*% এই ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন 
কারণ সতোন্দ্নাথের কয়েকজন 'বাশিষ্ট বন্ধ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও 
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ঘানম্যঠ ছিলেন। তাঁরা কি কখনো সত্যেন্দনাথের সঙ্গে কাঁবর 

পারচয় করিয়ে দেনান? এই ঘটনাতে আর কিছ: না হোক 
সত্ন্দ্রনাথের চাঁরন্রের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। 

সমসামায়ক কালের বিবরণে হিরণকুমার সাল্ল্যাল লিখেছেন 8০ 
“শেষ জীবনে যখন তান আর হিতে পারতেন না, আন্ডা জমত 

তাঁর বাঁড়তেই প্রাত শাঁনবার বিকেলে চা ও ঘুগৃনির সঙ্গে। 

বাঁড়র তোর অপূর্ব ঘুগ্ন। এ আন্ডাকে সাহাত্যক আন্ডা 

[নিশ্চয় বলা চলে এবং বৈজ্ঞানক দার্শীনক এঁতিহাঁসক আন্তডা, 

কেননা এমন বিষয় নাই যা নিয়ে এখানে আলোচনা হত না, আর 

এ-সব বিষয়ে সত্যেনবাবূর মন্তব্য শুনলে মনে হত উীন বিজ্ঞান 

ছাড়া সব বিষয়েই পারদর্শ কেননা বিজ্ঞান নিয়ে তর্কাতার্ক 

হত খুব কমই।” 
নিজের বিষয় নিয়ে আলোচনা করার এই যে অনীহা, সন্দেহ হয় 

এর পিছনে সত্যেন্দ্রনাথের স্বভাবাঁসদ্ধ বিনয় ছাড়া আরো কিছ ছিল। 

* সেই সময়কার আবহাওয়া বিজ্ঞানের প্রতি ঠিক অপ্রসন্ন না হলে 
খুব একটা আগ্নহীও ছিল না। ভারতে "জ্ঞানের প্রবেশ ঘটেছে 
এক শতাব্দীরও কম। ঘা কিছ; সম্মান এবং যশ ছিল সাহিত্য ও 
কাতার প্রাপ্য। জগদীশচন্দ্র এবং প্রফল্ললচন্দ্র থাকা সত্তেও উনাবংশ 

শতাব্দীর বাংলাদেশের নব-জাগরণের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক বিশেষ 

ছিল না। অথচ কিছুদিনের মধ্যেই বিজ্ঞান জগতে সে কি উদ্দীপনা । 

সাহার তাপ-আয়ননতত্ব জ্যোতিপর্দার্থবিজ্ঞানে দশাঁট প্রধান 

আঁবিচ্কারের মধ্যে একটি বলে গণ্য হয়েছে। জগদীশচন্দ্র নোবেল 
প্রস্কার অল্পের জন্য হারালেন। 'স. ভি. রামন নোবেল 
পুরস্কার পেয়েছেন। সত্যে্্রনাথের গবেষণাপ্র গুরত্বপূর্ণ পথের 

সন্ধান দিয়েছে। কিন্তু সেই সময়কার লিখিত হীতহাস বা বিবুরণে 
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এইসব ঘটনাবলী যে জনমানসে কোনো দাগ কেটেছিল তার কোনো 
চিহ দেখা যায় না। “সবই ব্যাদে আছে, এই মনোভাব তখনো 
অব্যাহত। আপেক্ষিকবাদ ভারতীয় খাঁষরা জানতেন এই জাতীয় 

ধারণা শাক্ষতদের মধ্যেও প্রচালিত। স্পম্টই দেখা যায় বিজ্ঞান 
এমনাঁক ব্যদ্ধিমানদের মনেও কোন প্রভাব বস্তার করতে পারোন- 

তাদের কম্পনা উদ্দীপ্ত করা তো দূরের কথা। 

সত্যেন্দ্রনাথকে কোনো বিশেষ শ্রেণীভুন্ত করা চলে না। তাঁর সময় 
দয়ে হয়ত তাঁকে খানিকটা বোঝা ঘায় কিন্তু পুরোটা নয়। তাঁর 

বহু বিস্তৃত মনীষা বুঝতে গেলে তেমনই মনীষা প্রয়োজন। 

সূনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যখন তাঁর বাংলাভাষার উৎস ও হাতহাস 
নামক বৃহৎ গ্রম্থটর ফাইল কপি তাঁকে দেখান তখন সত্যেন্দ্রনাথ 

তাঁকে কয়েকটি মূল্যবান পরামর্শ দিয়োছিলেন। সেগাল পরে এ 
গ্রন্থে সান্রবৌশত হয়েছে। খাদ্যোপযোগণী ব্যাঙের ছাতা নিয়ে 
কোনো বিশেষজ্ঞের সঙ্গে! সত্যেন্দ্রনাথ যেমন অনায়াসে আলোচনা 

চালাতে পারতেন তেমনি বিদ্রোহপূর্ব ফ্রান্সের অবস্থা নিয়ে অথবা ' 

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস মূল ফরাসীতে পড়ে সেই নিয়ে ভাব 
গবানময় করতে পারতেন। আটাত্তর বছর বয়সে তিনি ফরাসী 

গজ্পের সুন্দর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে সকলকে আশ্চর্য করেন। 

এতজনকে তিনি এত বিষয়ে পরামর্শ "দিয়ে সাহায্য করেছেন যে 
তাঁর এইসব পরোক্ষ কাজের কথা হয়ত কোনাঁদনই জানা যাবে না। 

কেবল কৃতজ্ঞ ছান্র ও সহকমারা গভীর বিষাদের সঙ্গে অনুভব 

করছেন যে এমন গুরুর সন্ধান কোনো দেশে কোনো কালেই মেলা 

বিরল, যান নিজের কোন সুনাম হবে না জেনেও পরিশ্রম করে 

অনাকে সাহাষ্য করতে কুশ্ঠিত হতেন না। একজন কৃতী বিজ্ঞানী 
সব্ সময়েই নিজের কাজের প্রচার নিয়ে বিব্রত থাকেন, কিন্তু তাঁর 
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থেকেও উচ্চে সেই বিশহদ্ধ বিজ্ঞানী, সত্যেন্ত্রনাথ যেমন ছিলেন। 
জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি অনেক সম্মান লাভ করেন। 

সেগুলি বহু পূর্বেই পাওয়া উচিত ছিল। মাত্র 1958 সালে তিনি 

ম. 8. 5 হন। নানাবিধ জাতীয় সম্মান অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই 
স্বাধীনতার পরে এসেছে। তাঁর মৃত্যুর পর যে তরুণ বিজ্ঞানীদল 

এগিয়ে আসবেন তাঁরা এই ভেবে আশ্চর্য হবেন যে একে কেন 

নোবেল পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করা হল। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ 

পেয়েছিলেন বিরাট জনসাধারণের অকুণ্ঠ ভালবাসা এবং তিনি হয়ত 

উত্তর দিতে হলে সেই প্রথম যুগের সমালোচকদের স্তন্ধ করা ভাষায় 

বলতেন, “আমার যা পাবার আমি পেয়ে গোঁছ।” 
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সত্যেন্দ্রনাথ বোসের রচনা 

(ক) বিজ্ঞানের স্কট 

[বংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই পদার্থাবজ্ঞানের একটা নতুন যুগ 
আরম্ভ হয়েছে। এ যুগের বিশেষত্ব" কি, তা আলোচনা করবার 

আগে, বিজ্ঞানের রুমিক পাঁরণাঁতির বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা 
আবশ্যক। 
নিউটন থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়, এ বললে অত্যন্ত 

হবে না। তার আগেও আমরা বস্তুজগতের বিষয় অনেক জিনিস 
খণ্ড ও 'বাচ্ছন্রভাবে জানতাম। যে জ্ঞান আমাদের 'নত্যনৈমীত্তক 

জীবনে কাজে আসে, শিল্প বাণিজ্যে যে জ্ঞান মানুষের সবিধা ও 

সম্পদের জন্য কার্যকরী হতে পারে এমন অনেক জ্ঞান প্রাচীন কাল 

থেকেই মানুষের জানা ছিল। কিন্তু তখন শদদ্ধ বিজ্ঞানের নদর্শ ন- 

স্বর্প ছিল একমাত্র গাঁণতশাস্। বিশেষ করে জ্যামীত ছিল 

বৈজ্ঞানকদের প্রিয় বিদ্যা। এর অনুশীলনে গ্রীক ও তাঁদের 

পরবতী বৈজ্ঞানকরা যে নিয়ম ও সত্যান:সন্ধানের যে রীতি অনব- 

সরণ করোছলেন, পরের যুগের বৈজ্ঞাঁনকরা জড় জগতের অন্যান্য 

িষয়গালকে নিজেদের আয়ন্ত আনবার চেষ্টায় সেই রীতি ও 

নিয়মসমূহই বরণ করেছিলেন। ইউীবুড তাই এখনও পর্যন্ত 
. সকল দেশেই পুজা ও সম্মান পাচ্ছেন। গাঁণত শাস্তের নিয়মকানন 
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যে জড়পদার্থের গাঁতাবাঁধতে লাগান যেতে পারে, তা নিউটনই প্রথম 

দেখালেন। চোখের সামনে যে 'বাঁভন্ন জড়পদার্থের সমাবেশ দেখদ্, 

তাদের পরস্পরের ব্যবধান এবং তাদের গাঁতর পাঁরমাণ ও লক্ষ্য জানা 

থাকলে, ভবিষ্যতে আবার তাদের কি রকম অবস্থায় ও কোথায় পাওয়া 

যাবে, তা আগে থেকে নিদেশ করা যায় না, এইটেই হল 
গাতিবিজ্ঞানের অনুসন্ধান । 

এই গণনা করতে নিউটনই আমাদের শেখালেন। তার পরবতাঁ 
বৈজ্ঞাঁনকরা তাঁকে অনুসরণ করে দেখালেন যে, আকাশের তারকা 

থেকে আরম্ভ করে আমাদের পাঁথবীর হীন্দিয়গ্রাহ্য ছোট বড় সব 
জানিসের সম্বদ্ষেই এই নিয়ম খাটে এবং গণনার ফলাফল ও 

ভাঁবষ্যদ্বাণী সত্য সত্যই প্রত্যক্ষভাবে মেলে। আকাশের কোন্খানে 

দ্* বংসর বাদে কোন গ্রহের উদয় হবে, তা আজকে আঁক কষে 

বলা যায়। আবার কামানের গোলা” ছংড়লে, শত্দবন্হের মধ্যে 

কোথায় গিয়ে পড়বে, তাও গ্াণতশাস্ত্র ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। 

এই সফলতায় উৎফুল্ল হয়ে পরবতর্ট বৈজ্ঞাঁনকরা জড়পদার্থের 

অন্যান্য গুণাগুণের অনুশীলন আরম্ভ করলেন। উত্তাপ, আলোক, 

বিদ্যুৎ এসব কিছুই বাদ গেল না। নিউটনের পদানৃসরণে পরবতী 

বৈজ্ঞানিকরা এই সকল প্রসঙ্গের অনুসন্ধানে প্রায় একই রকম 

রীতির অনুবর্তন করেছেন এবং অনেকাংশে কৃতকার্য হয়েছেন। 

এদকে আবার প্রাচীন কাল থেকেই 'বাভল্ন জড়পদার্থের গঠন ও 

উদ্ভব সম্বন্ধে গবেষণা চলছিল। এই বৈচিন্যময় জগতের আঁদ 

উপাদান নিরূপণ করার জন্য অতি আঁদম কাল থেকেই মানব মন 

ব্গ্র ছিল। বহ্ দিনের অন_সন্ধানের ফলে আজ রসায়নশাস্ত 

বলতে সক্ষম হয়েছে যে, বিরানব্বইটি আঁদ ধাতুর বাভন্ন সংমিশ্রণেই 

আমাদের নিকট প্রতীয়মান সর্বপ্রকার যৌগিক পদার্থের সাষ্ট। 
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কাঠ পাথর থেকে আরম্ভ করে প্রাঁণদেহের উপাদানসমূহ সবই এঁ 
অশদ বস্তুগালির সংমিশ্রণে জাত। প্রমাণস্বরূপ রাসায়নিক তাঁর 
পরাঁক্ষাগারে রোজ রোজ নতুন নতুন 'জানস তোর করে দেখাচ্ছে। 

প্রাকৃতিক নিয়মানূসারে যেসব জিনিস জন্মায়_ক খাঁনর মধ্যে, 
কি জীবদেহে- মানব চক্ষের অন্তরালে প্রকৃতির যেসমস্ত জিনিস 

তোর করে, তাদের উৎপান্ত আগে রহস্যময় বলে মনে হত। আজ 

সেগুলির বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, সকলেরই মূলে কেবল সেই 
কয়াটি আদ ধাতুই আছে, এবং অনেক স্ছলেই মৌলিক বস্তুর 

পুনঃসধামশ্রণে সেই সব জানিস জের পরাঁক্ষাগারে তোর করতে 
মানূষ সক্ষম হয়েছে। এই বিশ্লেষণ ও.সংমিশ্রণের নিয়ম খঃজতে 'গয়ে 
বৈজ্ঞানক পরমাণুবাদে উপনীত হয়েছেন। আজকের বৈজ্ঞানিক 

সিদ্ধান্ত এটি যে, দৃশ্যত কঠিন, তরল বা বায়বীয় সকল পদার্থই 
আদতে কতকগুলি পরমাণুর সমাম্ট, পদার্থের কাঠিন্য, তারল্য ও 

বায়ুস্বভাব মূলত পরমাণুদের গতি ও পরস্পরের প্রীতি আকর্ষণ 
ও বিকর্ষণের ফলাফল। এই সিদ্ধান্তে নিঃসংশয়ভাবে উপনীত 

হবার জন্য বৈজ্ঞানকদের দেখতে হল, যে নিয়মে হীন্দ্িয়গ্রাহ্য বস্তুদের 
গাঁতাবধি চলেছে, সেই নিয়ম ইীন্দ্রিয়াতীত সূক্ষমশরীর পরমাণ্দের 
পক্ষেও খাটে কিনা (রাসায়নিক 'বিরানব্বইটি আঁদ বস্তুর আঁবচ্কার 
করেছে সে কথা আগেই বলোছ)। উনাবংশাঁত শতাব্দীর শেষভাগে, 
টমসন, রাদারফোর্ড ইত্যাদ বৈজ্ঞানিকরা গবেষণার ফলে এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এ বিরানব্বইটি আদি বস্তুও আবার 
দুইটি মৌলিক উপাদানে গঠিত। আর একটি ধনাত্মক বিদ্যৎকণা 
অর্থাৎ প্রোটন, আর একাঁটি খণাত্মক 'বিদ্যংকণা অর্থাং ইলেকষ্রন। 

প্রত্যেক রকম পরমাণুরই মূল উপকরণ এই দূহঁট। যে বিশ্লেষণে 
রাসায়নিকরা দেখিয়েছিলেন যে, বিভিল্ন রকমের জড়পদার্থের মূলে 
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বিরানব্বহাট আদ্য ধাতু বর্তমান, প্রায় সেই রকম বিশ্লেষণ করেই 
আজকালকার বৈজ্ঞানিকরা দেখিয়েছেন যে, আদ বস্তুর পরমাণ্্র 
মুল এ দুইটি বিদ্যতাণুর কল্পনা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই এই "সদ্ধান্ত নিঃসংশয়রূপে প্রমাণত 
হয়েছে। আমাদের প্রতীয়মান জগতে ওই দুই প্রকারের বদ্যৎংকণার 
পরস্পর সংযোজন ও সংমিশ্রণে যত রকম বিাভন্নধম পদাথের 
উদ্ভব হয়েছে, সেই যোজন মিশ্রণের নিয়ম আবিজ্করণই আজকের 
পদার্থাবিজ্ঞানের প্রধান কাজ। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাদার- 

ফোর্ড প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা নিউটনের গাঁতাবজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে 
অনুমান করলেন যে, সৌর জগং যেমন সূয'কে ভারকেন্দ্র করে 'বাভন্ন 

কক্ষায় বাঁভন্রভাবে ভ্রাম্যমাণ গ্রহরাজির সমাবেশ গঠিত, প্রত্যেক 

পরমাণুর গএনরাঁতিও তদ্রপ। প্রত্যেক পরমাণুর মধাস্থানে বা 
নাভীতে একটি বিদযুংকণার সমাম্ট 'বদ্যমান, যার গঠনের মধ্যে 

ধনাত্মক কণার সংখ্যাই বেশী। এঁর চতুর্দিকে বাভন্ন কক্ষায় খণা- 
আক বিদ্যংকণা বা ইলেকন্রন ঘুরছে। কেন্দ্রের ধনাত্মক বিদ্যুতের 

যে পরমাণু বাঁহঃকক্ষায় খণাত্বক বদযুৎ সমাষ্টর পাঁরমাণও তাই। 

সমগ্র অণুটি তাই আমাদের স্কুল পরাক্ষায় বিদ্যৎহাঁন বলেই প্রতীয়- 
মান হয়। প্রত্যেক কণার বিদ্যুতের পারমাণ একই, কাজেই আগে 

ষে বিরানব্বইটি আদি বস্তুর কথা বলেছি, তাদের পরমাণু গঠনের 
তারতম্য বাঁহঃকক্ষার ইলেকদ্রন সংখ্যার উপর ভর করছে। 

সর্বাপেক্ষা গুরু ধাতুর মধ্যে বিরানব্বহীট ইলেকট্রন বিরাজমান । 

রাদারফোর্ড প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা এই "সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে অনেক কারণ 

দোখয়েছেন এবং এই গঠনপ্রণালীর ফলে যে আঁদ বস্তুর অনেক 
ধর্মেরই উদ্ভব হয়েছে তার বহু সন্তোষজনক প্রমাণ আমরা পেয়োছি। 
বিদন্যুং ও জড়পদার্থের নিবিড় সম্বন্ধ আজকাল আমাদের ক্যুছে 

9 
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স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু কি নিয়মে ইলেকট্রন ধনাত্মক 'বিদ্যং 
ঝেন্দ্র চাঁরাদকে ঘোরে, সে বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা আজও 
সম্পূর্ণরূপে ঘোচোনি। 

উত্তাপ ও আলোকের বিষয় অনুশীলন করে বৈজ্ঞানিকরা আবার 
কয়েকাঁট "সদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, ঘা আমাদের এ চ্ছলে জানা 

দরকার। বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানচক্ষুতে যখন দৃশ্যত ঘন কাঠন বক্তুও 
মূলে কয়েকাঁট গাঁতশল অণুর সমাম্ট বলে প্রতীয়মান হ'ল, 

তখন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে 'সদ্ধান্ত করলেন যে, এই চিরচণ্চল অপ 

রাঁশর ঘাত-্রাতঘাতে ও তাদের গাঁতিই সমস্ত উত্তাপ ও অন্যান্য 
সহাবস্থায় কারণস্বরূপ ধরতে হবে।. আগুনের মধ্যে একটি ধাতু 

যান্ঠর একগ্রান্তে রাখলে আগুনের বাহিরে অন্য দিকও সে ক্রমে 
ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠে, এর কারণ তাঁদের মতে অনেকটা এই, আগ্- 
কুন্ডের জলন্ত ক্ষিপ্রতর অপুর সংঘাতে পূর্বেকার অপেক্ষাকৃত 
শীতল ধাতুদণ্ডের অগ্রভাগাস্থত অণুগুলির গতি আরও চণ্চল হয়ে 
উঠে, সেই চাণ্ুল্যের বেগ ক্রমশ ঘাত-প্রাতঘাতে বাঁহরের 1দকে 

সংক্কামিত হয়। উত্তাপের পাঁরমাণ বস্তু অণুদের চাণ্চল্যের পাঁরমাণ 
নিদেশ করে। এই ধারণার বশবতাঁ হয়ে তারা উত্তাপভেদ বস্তুর 
যে আস্থাভেদ হয়, তা শুধু অণুদের গাঁতির তারতম্য দয়ে বোঝানোর 

চেস্টা করতে লাগলেন। নিউটনের গাঁতাবজ্ঞানের নিয়মসমূহ এই 
ক্ষেত্রে খাটান যায় কিনা, সে বিষয়েও আলোচনা সুরু হল এবং তাতে 

'তাঁরা কতকটা কৃতকার্যও হলেন। এখানে অবশ্য মনে রাখতে হবে 
যে নিউটন গাঁতীবজ্ঞান যেরকম করে নক্ষত্রের বিষয়ে লাগান "গিয়েছিল, 
ঠিক সেইভাবে সে নিয়মগুলিকে ইীন্দ্রিয়াতীত পরমাণুদের বিষয়ে 
লাগানো একরূপ অসম্ভব। আমরা দেখোঁছ যে, গ্রহ ও জড় বস্তুর 
অবস্থানের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে গেলে গণনার জন্যে সেই বস্তু- 
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গঁলর উপাস্থত সান্বেশ ও গাঁতাবাঁধ জানা দরকার। কন্তু অণু 
সম্বন্ধে এই জ্ঞান অসম্ভব। তবৃও, তা সত্তেও গাতবিজ্ঞানঞষে 

[ব*বাসের "ভীন্ত মূলত এই-বহু কোট সূক্ষ2 অণ্র সমাষ্ট নিয়ে 
স্থল জড়পদার্থ। জড়পদার্থের গুণাগুণ বিবেচনা করতে গেলে, 

প্রত্যেক সুক্ষ অণযাটর অবস্থানের সাঠক খবর জানা বিশেষ দরকার 
হয়, সাধারণ কয়েকাটর আচরণ আমরা গাঁতীবিজ্ঞানের নিয়ম থেকেই 
বলতে পার, অনেক সময় উত্তাপ বিজ্ঞানের পক্ষে এইটুকু যথেন্ট। 

যেমন একটি দেশে যেখানে কোট কোটি লোকের বাস- প্রত্যেক 
লোকের জীবনের গাঁতাবাঁধ মূক্ষমভাবে না জেনেও দেশের আর্ক 
হিতাঁহত ও জন্মমৃত্যুর গড়পড়তা হারের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি 
সিদ্ধান্ত করা যায় যেটা সাধারণত নির্ভর করে সে দেশের জলবায়ুর 
ও পারিপা্রিক অবস্থার উপরে। এই জ্ঞান যেমন অনেক সময়েই 
অনেক বিষয়ে আমাদের কাজে লাগে এবং সে সকল বিষয়ে আমরা 
যেমন একটা হিসাব নিকাশ খাড়া করতে পারি, অণুসম্াম্টর গাতি- 
1বাঁধর নিয়মের গণনাও অনেকটা সেই রকম। 

নিউটনের গাঁতবিজ্ঞানের নিয়ম, জ্যামিতি অথবা অঙ্কশাস্ত্রে 

নিয়মকানূনের মত অমোঘ, এই বিশ্বাসের ফলেই বৈজ্ঞানিকেরা গ্রহ 
ও স্থল জড়ের বিষয়ে সেই নিয়ম খাঁটিয়োছলেন। গণনার সাঁহত 

ঘটনার সামঞ্জস্য থেকে বৈজ্ঞানিকের মনে প্রথম ধারণা জন্মেছিল ঘে, 

প্রত্যেক আদর্শ বৈজ্ঞানিক নিয়মের এ রকম অনভিক্রমনীয় ও অটল 
হবে। কিন্তু উত্তাপ বিজ্ঞানের নিয়মের বিষয়ে যে সে নিশ্চয়তা 

খাটে না, তা আগেকার কয়েকটা কথা থেকেই বোঝা যায়। পরমাণু 
আতন্রম করে আজ যখন বৈজ্ঞানকরা ইলেকট্রন ও প্রোটনের সমান্ট 
হসাবে সমস্ত জড় জগংকে দেখতে চাচ্ছেন, তখন এটা বোঝ শন্ত 



182 সত্যেন্দ্রনাথ বোস 

হবে না যে, আজ তাঁরা বিদ্যুতের আদ ধর্ম থেকে যেসব জাগাঁতক 
নিয়মে, গণিতের সূত্র অনুসারে উপনীত হচ্ছেন সেগীলকে আর 
জ্যামিতিক নিয়মের সাহত এক পঞ্ন্তিতে বসান সম্ভব নয়। 

ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে দরকারী কতকগ্ীল নিয়ম রূপেই সে- 
গুলিকে দেখতে হবে। জ্যঁমাতিক নিয়ম পদার্থীবজ্ঞানের অনেক- 
গুল নিয়মের মধ্যে তফাতের কথা আরো বলার ইচ্ছা রাহল। 

ইলেকষ্রন ও প্রোটন কিংবা গাতশীল সক্ষরশরীর পরমাণুদের 
রঙ্গস্থছল আকাশক্ষেত্র। প্রথমে পরমাণুদের ধারণা 'ছিল যে, হীন্দ্রিয়- 

গ্রাহ্য জড়গোলকের আয়তন ও আকৃতি যেমন আমরা ভাবতে পার, 

অতি সূক্ষম ও ইন্দয়াতত পরমাণদদেত্ব কিংবা আরো ছোট প্রোটীন 

বা ইলেকট্রনের আয়তন ও আকাঁতি আমরা সেইরূপে কজ্পনা করতে 

সক্ষম। অণ্তে অণুতে কিংবা প্রত্যেক পরমাণুর ভিতরকার 
বাভন্ন বৈদ্যতিক অংশের ব্যবধান এই ফলস সক্ষমাতিসক্ষনন শা্ত- 
গুলির আকৃতির এবং আয়তনের অনুপাতে অনেক আঁধক। জগৎ 
বিচ্ছিন্ন কণাসমন্টি তাদের মধ্যে ব্যবধান ও দূরত্ব এত বেশী যে, 

জগতের কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই পদার্থীরন্ত আকাশক্ষেত্রের কথা 
মনে পড়ে। অথচ আলোকের ধর্ম অনুশীলন করতে গিয়ে 

বৈজ্ঞানিকেরা দেখলেন যে, আলোকে এই আকাশপথে বহমান তরঙ্গ 
বিশেষ বলে ভাবলে এই শাস্বের অনেক সমস্যার সদুত্তর মিলে যায়। 
ফলে উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই এই ধারণা তাদের মনে 
বদ্ধমূল হয়ে গেলো যে, সমস্ত রক্ষাণ্ড ব্যেপে আছে ঈথার নামে 
একটা বিচ্ছেদহীন অনন্ত পদার্থ। পরমাণু বা বিদ্যংকণা সেই 
ঈথার সমৃদ্রে ভাসমান। আলোকরশিম এই ঈথার সমুদ্রের তরঙ্গ 
বিশেষ। এই সমুদ্রে ছোট-বড় নানারকমের ঢেউ উঠতে পারে এবং 
সকন্গ ঢেউ রিন্ত আকাশক্ষেত্রে সমান ক্ষিপ্রগাতিতে ধাবমান। আলোর 
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বর্ণভেদের কারণ ঢেউ-এর দৈর্ঘ্যের তারতম্য। যেসকল ঢেউ-এর 

স্পন্দন আমাদের দর্শনোন্দ্িয় আলোকজ্ঞান উৎপাদন করে, তঙ্ট্দর 

চেয়েও অনেক বড় ও অনেক ছোট ঢেউ আজকাল বৈজ্ঞানকেরা 

আবিচ্কার করেছেন। ইঈথারে তরঙ্গ উত্তোলন করবার রহস্যের 
অনেকটা আজকাল মানুষের আয়ত্তে এসেছে । আজ আকাশ পথে যে 

বেতারে নিমেষের মধ্যে এক স্থান থেকে সহম্্র সহম্র যোজন দূরে 
মানুষের খবরাখবর যাচ্ছে, সেই কার্যে বার্তাবহ ঈথারের ঢেউ। 

এগ্ীল আলোকের ঢেউ-এর চেয়ে অনেক বড়। পক্ষান্তরে যে 

রঞ্জনর*মি আজকাল রোগাঁনদানের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগযীলও 

ওই ঈথারের তরঙ্গমান্র, তবে সেগীল আলোর ঢেউ-এর তুলনায় 

অনেক ছোট। 

এক পরমাণু ও অপর পরমাণুর মধ্যে, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকা ও 

পাঁথবীর মধ্যে অপাঁরমেয় ব্যবধান থাকলেও ঈথার সকলকে সংশ্লিষ্ট 

ও সংযুন্ত করে রেখেছে। ঈথার তরঙ্গেই আমাদের কাছে চন্দ্র তারা 
নীহাঁরকা থেকে আলো আসছে। এই পথেই আমরা সূর্যের কাছ 

থেকে উত্তাপ ও আলো পাচ্ছি। পাঁথবী যে আজ জাঁবনের বিচিত্র 

লীলায় ছন্দিত, সে শান্তর বিকাশ ও অপচয় আজ আমরা মানুষের 
নানা ক্রিয়াকলাপে দেখাছ, সে সমস্তেরই মূলে হচ্ছে ঈথার পথে 

আনীত সূর্যের কিরণরাশি। আলোক তরঙ্গে আনীত শান্তকে 

পাাথবীর ভিন্ন ভিন্ন জড়পদার্থ ভন্ন ভিন্ন ভাবে ধরে রাখছে এবং 

কজ্পনাতীত অতাঁত থেকেই এই শান্ত ভিন্ন 'ভন্ন ভাবে সাত 

আছে। ঈথার তরঙ্গের সাঁহত ঘাত-প্রাতিঘাতে ভিন্ন ভিন্ন ও প্রোটন- 
ইলেকট্রনের পরস্পর আকর্ষণ ও বিকর্ষণই যে জগতের 'বাভন্ন স্থানে 

'বাভন্ন ধ্মাঁ জড়ের বিকাশ হচ্ছে ও তার লালাখেলা চলছে, এইটা 
আজকে পদার্থীবজ্ঞানের মূল কথা। আজ বংশ শতাব্দঠতে 
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বৈজ্ঞানিক এই ঘাত-প্রাতঘাতে ও আকর্ষণ ও বকর্ষণের মূল সত্র- 

গুগ্সির অনুসন্ধানে ব্যস্ত। 

পূর্বে সংক্ষেপে বিজ্ঞানের যে ক্লমোন্তির ও বিকাশের কথা 
বলেছি তা' নিউটন থেকে আরম্ভ করে এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
পর্যন্ত মানব-প্রতিভার অক্লা'ত পারশ্রমের ফল। অস্টাদশ শতাব্দীর 

মধ্যেই নিউটনের অনুসরণ করে গাঁণতকারেরা গত বজ্ঞানের চূড়ান্ত 
সত্যগূলিতে উপনীত হয়োছলেন এবং জ্যোতিষশাস্তের সমস্যা- 

গীলকেও প্রায় সবই ওই গাঁতিবিজ্ঞানের সাহায্যে নরাকরণ করতে 

সমর্থ হয়েছিলেন; ফলে তাঁদের মনে এই ধারণা জন্মোছল যে, 
বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি গাঁতিবিজ্ঞানের অনুরূপ কিংবা অনুযায়ী 
হওয়া উচিত। তখন 'নউটনের 'নয়মের যে ব্যতিক্রম হতে পারে 

তা তাঁরা ভাবতেই পারতেন না। তাঁরা মনে করতেন যে, জ্যোতষ- 
শাস্বের সমস্যার যে দু-একটির উত্তর তখনো মেলোন, তার জন্য 

তাঁদের গণনার অক্ষমতাই দায়ী 'নিয়মগ্াল কিন্তু সর্ককাল ও সর্ব- 
শবষয়েই প্রযোজ্য। উনাঁবংশ শতাব্দীতে সেই জন্যেই তাঁরা পদার্থ- 
বিজ্ঞানের নিয়মকানুনগীলকে জ্যামিতিক স্বতঃঁসিদ্ধ বা নিউটনের 
মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের মত ধ্রুব মনে করতেন এবং ভাবতেন, নিয়ম- 

মান্েই ওই একই পর্যায়ের অন্তর্গত। ক্রমশ যখন পরমাণুবাদ 

ও ইলেকট্রনবাদ উদ্ভব হল, যখন উত্তাপ বিজ্ঞানের 'নয়মসমূহ 

আগেকার নিয়মকানুন থেকে একটু ভিন্ন পর্যায়ের বলে তাঁরা দেখতে 

পেলেন। তখন ওই নিয়মগদীলর যথার্থ কি, সে বিষয় চ,তা করতে 

সুরু করলেন। উনাবংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিশেষ করে, এইসব 
কথাগ্রীল আলোচনা করবার দরকার হল। আলোকবিজ্ঞানের চর্চা 

করতে বৈজ্ঞানিকেরা তখন উভয় সঙ্কটে এসে পড়লেন। অন্য ক্ষেত্রে 

_পরাক্ষার ফলে যেসব নিয়মের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁরা নিঃসন্দেহ 
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ছিলেন আলোকশাস্তে সেগুলিকে লাগাতে গিয়ে তাঁরা যেসব 
সন্ধান্তে উপনীত হলেন, সেগুলি পরাঁক্ষার ভুল বলে সাব্যস্ত হ্জা। 
এইটুকু বললেই ঘথেষ্ট হবে যে, নিউটনের গাঁতিবিজ্ঞান অ.তসারে 

আলোকতরঙ্গের সাঁহত পরমাণ্দের ঘাত-প্রাতঘাতের ফল, অঙ্ক 
কষে, তাঁরা যা ঠিক করেছিলেন, পরাক্ষায় তার বিপরীত দেখা গেল । 
ফলে 1900 সালে প্লাঙ্ক তাঁর 'বখ্যাত 08%1)$0], 06০0:5 বা শান্ত- 

কণাবাদের অবতারণা করলেন। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে 

ব্যাপারটি এই। যাঁদও আলোক-ীবজ্ঞানের আগেকার পরীক্ষাগ্লি 

আলোকের তরঙ্গবাদের পক্ষে অনুকূল ছিল, প্লাঙ্ক দেখালেন, যখন 
আলোকের সাহত পরমাণুর মম্বন্ধ স্থাপিত হয়, যার ফলে পরমাণু 

আলোকতরঙ্গ থেকে শান্তি গ্রহণ করতে পারে, কিংবা যার ফলে 
আলোক সূন্টিকালে পরমাণুর কান্ত ঈথারে আর্পত হয়, তখন 
আর তরঙ্গবাদের দ্বারা আসল ঘটনাগুলর কারণ 'নর্দেশ করা যায় 
না। আলোকপথে ' বহমান শান্তর প্রবাহকে কেবল তরঙ্গবাদের 
দ্বারাই সমগ্র ও নিঃসংশয়ভাবে বোঝা গেলেও, পরমাণু ও আলোক- 
রশ্মির 'মধ্যে যখন শন্তির আদান-প্রদান ঘটে, তখনকার সমস্যার 
সদৃত্তর আর তরঙ্গবাদে পাওয়া যায় না। এই সময়ে বরং আলোক 

শীন্তুকণার সমাঁম্ট, এই ভাবের একটি কম্পনা দরকার হয়। 

যেমন রসায়নশাস্তে বিভিন্ন বস্তুর সংযোগ ও বিশ্লেষণ কথা 

আলোচনা করতে 'গয়ে, জড়ের পরমাণুবাদের কল্পনা আমাদের করতে 

হয়োছল, আলোকের উৎপান্ত ও আলোকরাশ্ম থেকে জড়পদার্থের 
শান্ত আকর্ষণের ধর্ম বিচার করতে 'গয়ে তেমাঁন আলোককণাবাদে 

উপাচ্ছিত হতে হল। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলোক ভিন্ন ভিন্ন 

আলোককণার সমান্ট, এইটিই 00810 0)6০:5-র মূল কথা। 
আলে?কের স্পন্দন সংখ্যার উপরেই প্রত্যেক বর্ণের আলোককণার 
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অন্তনহত শান্তর পারমাণ নির্ভর করে, এবং জড়ের পরমাণু 

কিংবা ইলেকট্রন যখন আলোক থেকে শান্ত আহরণ করে তখন 

আলোক থেকে এই একটি আলোককণার তিরোধান ঘটে। পক্ষান্তরে, 

জড়পদার্থ থেকে স্বতন্নভাবে শান্ত অ্জন করে, এক-একটি আলোক- 

কণা উত্ভৃত হয়। এই ভাবের কল্পনা নিউটনের গাঁতাবজ্ঞানের 

একেবারে পাঁরপন্থী। নীলস বোর প্রভীত বৈজ্ঞানকেরা গত 

কয়েক বংসর চেষ্টা করছেন, কি করে এই আলোককণাবাদের সাহত 

পূর্যযূগের বিজ্ঞানশাস্তের সমন্বয় সাধিত হবে। 

আলোকবিজ্ঞানের উভয় সঙ্কটের কথা মূলত এই-আলোকের 

প্রবাহের বিচার করতে গিয়ে যেসব 'প্রন উঠে, সেগ্ীলর সমাধান 

তরঙ্গবাদেই মিলে, এখানে কণাবাদ অচল। পক্ষান্তরে আলোকের 

উৎপাত্ত ও 'বনাশের 'বষয় আলোচনা করতে 'গয়ে আমরা দেখতে 

পাই যে, কণাবাদই এক্ষেত্রে সমস্ত প্র্নরই উত্তর সুচারুরূপে দতে 

সমর্থ । তরঙ্গবাদ এখানে মোটেই চলে না। গত চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যে 

আবার বিদয্যংকণার বিষয়ে কতকগ্দাঁল নতুন তথ্য আমরা জানতে 

পেরোছ, তার মানে পদার্থবিজ্ঞানের অবস্থা আরো সঙ্কটজনক হয়ে 

উঠেছে। ইলেকদ্রনকে যাঁদচ আমরা স্বজ্পায়তন কণারূপে কঙ্পনা 

করে আসাছলুম, তবু টমসন, গারমার প্রমুখ কয়েকজন বৈজ্ঞানক 

পরীক্ষা করে দৌখয়েছেন যে, সময় বিশেষে ইলেকদ্রনের প্রোতকে 
তরঙ্গধন্মী বলে মনে হয়। আলোকতরঙ্গ যেমন সময় বিশেষে 

বিচ্ছারিত হয়ে বর্ণছত্রের সৃষ্টি করে, ইলেকদ্রনের স্রোত অনেক 
সময় সেইর্পভাবে জড়পদার্থের উপর পড়ে প্রতিফলিত হয়। 

এই সমস্ত আঁবজ্কারের ফলে কয়েক বংসরের মধ্যে পদার্থ- 

বিজ্ঞানের একটা বিপ্লব হয়ে 'গিয়েছে। জড়কণা ও আলোকতরঙ্গকে 
আর আগেকার মতো কজ্পনা করা চলবে না। যাকে এতাঁদন 
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অঞ্পায়তন সুক্ষমাতিসক্ষন বিদযংকণা বলে ভেবে আসা হচ্ছিল, 
এখন বোঝা যাচ্ছে, তার মধ্যে বিস্তৃত তরঙ্গের প্রকৃতিও শকয়ং 
পারমাণে বিদ্মান। পক্ষান্তরে, আলোকতরঙ্গকে ঢেউ সমান্ট 
বলে কল্পনা করলে ভুল হবে, কারণ অনেক সময় সোঁট ঠিক জড়ের 
মত কণাসমন্টিরূপেই ফলোংপাদন করে। 

এই বিপ্লবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক নিয়মগ্লও তাদের উচ্চাসন অটল 
রাখতে পারছে না। নিউটনের গাঁতিবিজ্ঞানের নিয়ম যে পরমাণুর রাজ্যে 
অচল তার প্রচদর প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি। কাজেই আজ 
বৈজ্ঞানক মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছে যে, যত স্বতগ্ীসদ্ধ অনুমানের 
উপর "বিজ্ঞানের এত বড় ইঞ্ারং খাড়া করা হয়েছে, তার 'ভাত্তগুলো 
ভালো করে পরাীক্ষত হওয়া উচিত। নিয়মগীলর কতটা বা 
বৈজ্ঞানিক সত্য, কতটা বা আমাদেরই, মনের বৈজ্ঞানক কাঠামো তৈরি 
করার ন্যায়সঙ্গত প্রয়াস, সে বিষয়েও অনুসন্ধান চলছে। সঙ্গে 
সগে ব্যবধান ও সময় নদেশি সম্বন্ধেও গবেষণা হচ্ছে। ব্যবধান, 
গাঁতি ও সময়ের পাঁরমাণ এই মাপজোপের উপরেই গাঁতীবিজ্ঞান ও 

পদার্থাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, আমরা যখন সেগুলির মাপজোপ করি, 
তখন কি এক প্রচ্ছল্ন জিনিসকে আমরা স্বতঃঁসদ্ধ বলে ধরে নিই, 
তারও অন্সন্ধান চলছে। বলতে গেলে এটা বিজ্ঞানের আত্ম- 
পরীক্ষার যূগ। সাফল্যের উন্মাদনায় নিত্যনতুন আ'বচ্কারের 
লালসায়, উনাবংশ শতাব্দীতে যেসমস্ত জানিসকে বিশেষ বিচার 
না করেই ধরে নেওয়া হয়েছিল, এখন বৈজ্ঞানকরা চেষ্টা করছেন 
সেগুলির সঙ্গে ভালো করে বোঝাপড়া করতে । 

[পারচয়, ১৩৩৮] 
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(খ) কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সমাবর্তন 
উৎসবে ভাষণ_ (1973) 

আজ বিশ্বাবদ্যালয়ের 'সমাবর্তন সমদরোহে প্রধান আতাঁথর্পে 

যোগদান করার আমন্ত্রণ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এঁদকে 
বয়স আশীর কোঠায় পেশছেচে, শরীর অপট,; মনও তার সাবলীল 
স্বচ্ছন্দতা হারাতে বসেছে, তাই একট সঙ্চোচ জেগেছে, কি বলবো ? 
এই সুধীজনের আসরে চারাদকে জীবন্ত ব্যাদ্ধদীপ্ত নবীনদের 
মুখ দেখাছ-এ'রা বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাসে অধ্যয়ন শেষ করেছেন 
অনুসন্ধানে যশস্বী হয়েছেন, নতুন আলোকপাত করেছেন জড়ের 
ও জাবের নানা সমস্যার উপর। তাই এখন বেশী করে মনে পড়ছে 

পূরাণো কথা। এই 'িশ্বাবদ্যালয়ের সমাবর্তনে আম একাঁদন 
ছাড়পন্র নিয়ে বের হয়েছিলাম। পরে জীবনের এই দীর্ঘপথে নানা 

বিপরীত অবস্থার সম্মৃখীন হতে হয়েছে, মনে জমেছে অনেক রকমের 
অভিজ্ঞতা_তাতে আছে পরাজয়ের দৈন্য, জয়ের আনন্দ_মহাপরূষের 
সংসর্গ ও বশেষ করে পরাধীনতার. গ্রান মুছে স্বাধীন জাতির 
পধীন্ততে বসতে পাওয়ার আনর্চনীয় আত্মপ্রসাদ। হয়ত পুরো- 

গামী বষাঁয়ানের অভিজ্ঞতা থেকে নবাঁন যাত্রীরা কিছ পথ চলার 
সঙ্কেত্ধ পেতে পারেন এই ভরসায় বলতে সুরু করলাম। 
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স্কুলের পড়া তখনও শেষ হয়ন-এলো দেশে স্বদেশীয়ানার 
জোয়ার। কশোর বয়সে রাস্তায় ঘুরে বোঁড়য়েছি-_রাখাবর্থীনের 
গান গেয়ে অনুভব করতে চেয়েছি ভাই ভাই আমরা সকলে ॥ 

জাত-ধর্ম-নার্বশেষে সকলেই ভারতমাতার সন্তান। দীন ভারত- 
মাতার দুঃখ দূর করতে হবে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙগতে হবে 

বিদেশীর নিন্করূণ আসন ও শোষণনীতি থেকে বাঁচয়ে তুলতে হবে 
পুরাতন এীতিহ্যসম্পন্ন একটা মহাজাতিকে। তাঁদের সেকেলের 
বংশধরদের মধ্যে বর্তমানের মনোভাব জাগয়ে তুলতে হবে-_ 

নিরক্ষরতা দূর করতে হবে। সোঁদনের যুবকেরা ভবিতব্যের 

চ্যালেঞ্জ এইভাবে বুঝেছিল।* সৌঁদন রাস্তায় রাস্তায় সভা-সামাতিতে 

কত বাগ্মী দেশভন্ত মহাপুরুষেরা বক্তৃতা করতেন দেশবাসী যুবক- 
দের উদ্বদ্ধ করতে চাইতেন। সেসব গ্রজ্প করতে ইচ্ছা হয়। 

প্রবৌশকা পরাক্ষা পাশ করে প্রোসডেন্সী কলেজে জায়গা পেলাম । 

চিরস্মরণীয় দেশমান্য শিক্ষকদের কাছে পড়বার সৌভাগ্য হয়েছিল। 
আচার্য জগদীশচন্দ্র কাছে তাঁর বেতার ঢেউয়ের আঁবচ্কারের 

কথা শুনেছি। আচার্য প্রফল্লচন্দ্রের কাছে রসায়নে হাতেখাঁড় 
হয়েছে। প্রোঃ পার্সিভ্যালের কাছে ইংরেজী পড়ার অসামান্য 
সুযোগ পেয়োছিলাম। এসব কথা এখনো বলতে গর্ববোধ কাঁর। 

কলেজের ছয় বংসর শেষ করার আগেই প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হয়ে 
গেল। 

স্বদেশী আন্দোলনে ডেকে এনেছিল সর্বত্র বিদেশী শোষকের অত্যা- 
চার। ফলে খোলা রাজনীতি তলিয়ে গিয়ে বিপ্লবের ষুগ ডেকে আনলো 
বাংলা-বিহার-উত্তরপ্রদেশ-পাঞ্জাব-মহারাম্্র স্বঘ। কত মহাপ্রাণ 
দেশের জন্য আত্মবলি দিলেন। সহ্যান্রী কত দেশবিদেশে চারি- 
দিকে ছাড়িয়ে পড়লো । জাবনের দীর্ঘ পথে কত বন্ধ;কে কতভাবে 
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হাঁরয়োছিলাম। কতজন সর্বস্ব পণ করেছিল আদর্শের মান বজায় 
রাখগ্ঠত- অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করোছিল দেশম[তুকার পরাধাীঁনতা 

দূর করতে। আজ স্বাধীনতার দিনে তাঁদের মনে পড়া স্বাভাবিক। 

স্যার আশুতোষ চেয়োছিলেন এই বিশবাবদ্যালয়ের আওতায় নব- 

শবজ্ঞান মান্দর গড়ে তুলতে_ সেখানে পূজারী তল্লধার সবই হবে 

ভারতীয়। বিদেশী শাসকদের প্রাতিকুলতা সত্তেও অর্থের অভাব 

হল না-দাতারা চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন। কৃতজ্ঞ মুদ্ধ দেশবাসী 
তাদের মর্মর মূর্তি কলেজের দ্বারপথে বাঁসয়ে রেখেছে। ল্লাতকোত্তর 

ক্লাস খোলা হল নতুন কলেজে। বিশেষ করে প্রথমেই রসায়নের 

ব্যবস্থা হল। প্রফল্লচন্দ্র সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে 

হাল ধরলেন পালিত প্রফেসর হয়ে। চিরকুমার সাধক ইনি কলেজের 

একাঁট ঘরে অবসর সময়েও রয়ে গেলেন। কাছে জ্টে গেল অনেক 
নবীন ছান্র_তাঁকে ঘিরে থাকতো, সেবা করত অন্টপ্রহর। 

যুদ্ধের মধ্যে নানা অসুবিধা সত্তেও স্যার আশুতোষ রাজী হলেন 

আমাদের মত কয়েকজন যুবককে নিয়ে ফিজিক্স ম্লাতকত্তোর ক্লাস 

খুলতে। পরে অবশ্য সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়ে সি ভ. রামন 
এসে হাল ধরলেন। আরও নবীন উৎসাহে ছেলেরা অনুসন্ধানে 

মেতে উঠল। ইতিহাসের পাতায় উঠলো বিজ্ঞান কলেজের নানা 
অবদান। প্রোঃ রামন নোবেল প্রাইজ পেলেন এই কলকাতা থেকেই। 

ইতিমধ্যেই তাঁর সহকম€রা আরও অনেক যশস্বী হয়েছেন_ 
কেতাবে উঠেছে তাঁদের গবেষণার কথা। 

স্যার আশৃতোষের নেতৃত্বে কলকাতা বিশবাবিদ্যালয়ে একাট বলিচ্ত 

ইত্যাঁদ সর্বশাস্তে। তখনো বিদেশী শাসকের হাতে শাসনদন্ড 
রয়েছে। তব ভাঁবষ্যতের আহ্বানে বিশ্ব প্রাতিযোগিতার অঞ্গনে 
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নেমে পড়েছে তরুণেরা, নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তাঁরা এগয়ে 

চলতে পেরোছল, জয়মাল্য পারয়োছল দেশমাতৃকার কন্ঠে। জঁদের 
আদর্শবাদ ও তাঁদের আত্মবিশ্বাস তাঁদের বাদ্ধিমত্তার ও কর্মনৈপণ্যে 
আশুতোষ বিশ্বাস করতেন। তারাও যথাসাধ্য নিজেদের বিশ্বাসের 
উপযুত্ত আধার বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিল। এইসব কথা অবান্তর 

তবে আজকের 'দিনে নানা প্রাতকল ঘটনার সংঘাতে বিশ্বাবদ্যালয়ের 

উজ্জল ছবি িছ নিষ্প্রভ ঠেকছে তবুও আম আশাবাদী বলে 
পৃরণো কথার প্রগলভতার মধ্য দিয়ে এইটুকু বলতে চাচ্ছি, দক্ষ 

পাঁরচালনা করে ছাত্রদের মধ্যে আদর্শের কথা জাগিয়ে তুলতে পারলে 
তারাও আবার আগের মতই সর্বস্ব পণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের 

সুনামকে বিশ্বে ছাঁড়য়ে দতে পারবে। 

এসব প্রায় পণ্চাশ বংসর আগেকার কথা। পরে নিয়তির আবর্তে 
ভেসে গেলাম ঢাকায়। কলকাতা ববশ্বাবদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য 
কমিশন বসোঁছল। দেশাবদেশ থেকে কত সৃধী আঁভজ্ঞ ব্যন্তি তাতে 

ছিলেন। বহু সাক্ষ্যসাবুদ সমালোচনার পর বিস্তৃতভাবে উচ্চ? 

শিক্ষা এদেশে প্রবর্তন করার যে ছক তৈরি হয়েছিল তারই নিশি 

ঘথাসাধ্য মেনে নতুন নতুন 'বিশবাবদ্যালয় গড়ে উঠলো নানা প্রদেশে । 

কলকাতা অবশ্য তা মানলো না। তারই অনুসরণে ঢাকায় এক 

আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হলো। আমরা কলকাতা বিশব- 
বিদ্যালয়ের কয়েকজন ডাক পেলাম- সেখানে নতুনভাবে 'শিক্ষাধারাকে 

প্রবর্তন করতে। 

ইতিমধ্যে দেশের রাজনৌতিক আবহাওয়ার অনেক পাঁরবর্তন 

হয়েছে। গান্ধীজণ আসরে নেমে ননকোঅপারেশনের ডাক 

দয়েছেন। মেধাবী ছান্রের কেউ কেউ গবেষণার পথ ছেড়ে চরকা 

হাতে দেশ সংগঠনে নেমে পড়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেও সে 
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ঢেউ উঠোছল-_কিল্তু তাতে স্থায়ী কোন পাঁরবর্তন আনলে না। 

বিদেশী শাসক ইতিমধ্যেই হিন্দ-মুসলমানের মধ্যে ভেদনীতির 

বষ বপন করেছেন। রাজনীতিতে দেশের নায়কদের মধ্যে তার 

প্রাতীক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। স্বদেশীর যুগে হিন্দ, মুসলমান, 

খুবস্টান_এসবই এক ভারতমাতার সন্তান। পরস্পরের মধ্যে 

এঁক্যের বন্ধন দৃঢ় করে 'িদেশশী শাসকদের বরৃদ্ধে দাঁড়াতে হবে। 

এই ছিল সাধনার মূলনীতি । পরে এলো খিলাফৎ মুসলমানদের 

ধর্মরাজ্যের স্বপ্ন । শাসকেরা নিপূণ হস্তে সেটায় ভেদনীতির প্রধান 

অস্ যোগান 'দিলো। 

ঢাকায় পণচশ বংসর নানা বিচিত্র আঁভজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে কেটেছে। 

বারবার দেখা গেছে রাজনোতিক নায়কের আকর্ষণ ও প্রভাব দরদী 

ণশক্ষকের থেকে অনেক বেশী । তবুও সেই প্রতিকূল অবস্থার 

মধ্যেও জাতিধর্ম-নার্বশেষে 'শক্ষকের কৃত্য করে যেতে হয়েছিল 

প্রাতাদন। তবে আজ বাংলাদেশে যা ঘটছে তাতে মনে হয় দীর্ঘ 

পণচশ বৎসরের অধ্যাপনা একেবারে নিম্ফল হয়নি। পূর্ব- 

পাকিস্তান মরে বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে_ সেখানে জাতিধর্মানর্বি শেষে 

শাসন চলবে এই আশার কথা শুনৌছ। তবে দাঙ্গা-হাতগামাও 

চলেছে। নানা প্রাতিদ্বন্ধী শান্তর সংঘাতের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের 

ভবিষ্যং কিভাবে গড়ে উঠবে তা কিছ সময় না গেলে বোঝা দহজ্কর। 

কলকাতায় ফিরে এলাম প্চশ বংসর পরে। '্বিতীয় মহায্দ্ধ 

শেষ হতে চলেছে। এঁদকে 00795 মিশন ফিরে গেছে। 10170 

৪০৮০/-এর হুমকি শোনা যাচ্ছে। এক বৎসর পরেই 'বরাট খুনো- 
খান শুরু হলো। শেষ অবাধ এলো স্বাধীনতা-__বাঙ্গালী এর 
জন্য স্বপ্ন দেখোছল। এর জন্য তার দেশও দু'ভাগ হয়েছে আর 
কত শ্লুক্ষ পাঁরবার উদ্বাস্তু সর্বহারা হয়েছে বাংলা ও পাঞ্জাবে। 
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স্বাধীনতার জন্য বাঙ্গালী অনেক কিছ; বিসর্জন দিতে পশ্চাদ্পদ 

হয়ান। এমন অনেকে আছেন হয়ত আমার শ্রোতাদের মধ্যে লোকম্মুনের 
কথায়_পূববিঙ্গের ছেলেবেলাকার পাঁরবেশ ও ঘরদুয়ারের কথা মনে 

পড়বে ও ঠেলে উঠবে একটা নির্বাক রুন্দন। তব আমার মনে হয় 

দীর্ঘ পর্ণচশ বৎসর পরে একবার হিসাব-নিকেশের কথা ভাবলে 

মন্দ হয় না। হয়ত ভবিষ্যৎ পারকজ্পনার আগে করলে সেটা 

আমাদের কাজে আসতে পারে। কেউ কেউ হয়ত বলে বসবেন 
বাঙ্গালীর লাভ-লোকসানের হিসেব বড় সেকেলে শোনাচ্ছে কানে 

যখন িশ্বমানব প্রীতির কাছে জাতীয়তাবাদই নরম সুরে গাইতে 
হয়। কোন বন্ধুর হয়ত, মনে পড়বে ভারতের বিশ্বাঁবদ্যালয়ের 

সুখ্যাতির সঙ্গে এই মতের সমর্থন করে ডিগ্রী পেয়েছেন এক 

শবদ্বান_“পুরাকালে ভারত বলে কোন দেশসত্তার কজ্পনা এখানকার 
লোকেদের মনে উঠতো না, ইংরার্জ আসাতে তবে এটা গাঁজয়ে 

উঠেছে।” আঁশ বংসরে এসে স্বীকার করছি যে এখনো সেকেলে 

রয়ে গেছি বলেই বাঙ্গালীকে মনে হয় আপনার জন: তার সখ- 
দুঃখের কথা মনের অনেকটা ভরে থাকে। 

স্বাধীনতার এই পপচশ বংসরে বাঙ্গাল হারয়েছে অনেক। 
দেশ-বিদেশে তার প্রাতিষ্ঠা ছিল। লোকে তার বিদ্যার জ্ঞানের কদর 

করতো। আজকাল নানা প্রদেশের যে বরোধী মনোভাব জেগে 

উঠেছে তা নিয়ে আমরা কি করব? ভাবতে হয়, আবার অন্যান্য 

দেশের তুলনায় আমরা অনেক হাঁরিয়েছি। সেকালে বিজ্ঞান শিখতে 
আমরা ছটোছিলাম যাতে দেশের সমৃদ্ধি বাড়ে, ব্যবসা গড়ে উঠে। 

নতুন নতুন এইসব ভাবতাম। আর ভাবতাম ঠিক রাস্তা দেখিয়েছেন 
শপ. নি. রায় বেঙ্গল কেমিক্যাল স্থাপন করে। স্বদেশী ঘুগের 
প্রথমে যেসব কলকারখানা খোলা হয়োঁছল তার প্রায় সবই ৪একে 
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একে বন্ধ হতে বসেছে, নয় অন্য প্রদেশে চলে বাচ্ছে। বাওগালীর 

গর্ব ু রার মত বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান বলে যা বলা যায় তা নিতান্তই 
আকিপ্ণিংকর হয়ে দাঁড়য়েছে। 

নিরক্ষরতা দূরের কাজে শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিস্তারে আমরা অন্য 
প্রদেশের তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে আছ। 
দেশের সব যুবকের উপর এক মস্ত দায়িত্ব এসে পড়েছে_ নতুন 

পারস্থিতিতে কিভাবে বাঙ্গালীর শ্রীবাদ্ধ হয় সেটা ভেবে দেখতে। 
িভাবে আবার বাঙ্গালীকে তার পূরাণো আসনে প্রাতিষ্ঠত করা 

যায় সেই জন্য সচেস্ট হতে দেশের যুবকদের অনুরোধ করে এই 
বক্তৃতার উপসংহার করলাম। 

16 জুন, 1973 সত্যেন বোর 
কলকাতা | 








